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توسيع الخدمات المقدمة للزبائن

شهادة ملكية رقمية لجميع ساعات ڤاشرون كونستنتان عبر تقنية سلسلة الكتل )بلوك تشين(  •

The Hour Club:  ناٍد للخبراء مخصص حصرًيا لمالكي ڤاشرون كونستنتان، ويعمل بشكل خاص على تحقيق   •
إمكانية تتبع الساعات التي تم شراؤها

تمديد الضمان لمدة ست سنوات، باإلضافة إلى الضمان القياسي لمدة عامين، للمالك منذ عام 2020  •

2022 - بات بإمكان أي مالك لساعة ڤاشرون كونستنتان اآلن االستفادة من شهادة ملكية  27 يناير  جنيف، 
رقمية تعتمد على تقنية "بلوك تشين"، ويمكن الحصول عليها عبر موقع The Hour Club. اإللكتروني. تضمن 
تقنية "بلوك تشين" هذه إمكانية تتبع غير قابلة للتزييف طوال دورة حياة الساعة، والتي يتم رقمنة خصائصها 
الفريدة وتأمينها عن طريق التشفير. وبشكل متوازٍ، سيتمكن العمالء الذين اشتروا ساعة من ساعات الدار ما 
بين يناير 2020 ويناير 2022 من طلب تمديد الضمان لمدة ست سنوات، على أن يتم تطبيقه تلقائًيا على النماذج 

التي تم شراؤها اعتباًرا من يناير 2022 للعمالء الذين وافقوا على شروط وأحكام التسجيل. 

The Hour Club خطوة إلى األمام ويدخل إلى عالم  يتخذ  النادي الحصري لمالكي ساعات ڤاشرون كونستنتان 
تكنولوجيا المستقبل باستخدام "بلوك تشين، وهو تطور رقمي سيكون فعااًل لجميع المجموعات من بداية 
عام 2022. جميع المشترين لساعات ڤاشرون كونستنتان، سواء كانت جديدة أو مملوكة مسبًقا، سيتمكنون من 
الحصول على شهادة رقمية بعد التسجيل على الموقع اإللكتروني وتسجيل الرقم الفريد للساعة، محفوًرا على 
خلفية العلبة أو مباشرة عبر مسح بطاقة الضمان الجديدة. سيتم تأمين المعلومات المتعلقة بالساعة عن طريق 

التشفير، وهذا تقدم في إمكانية تتبع ومصادقة ساعات ڤاشرون كونستنتان.

حالًيا، يقدم The Hour Club لمستخدميه محتوى خاًصا بڤاشرون كونستنتان يقتصر فقط على أعضائه المنتسبين. 
"مساحة"  ولديه  كأولوية  كونستنتان  ڤاشرون  أحداث  في  بالتسجيل  للمستخدمين  أيًضا  الموقع  يسمح 
الصور. مع طرح  البعض، تكملها  بالدردشة مع بعضهم  الذي يسمح لألعضاء   - الذهبي  الكتاب   - مجتمعية 
تقنية "بلوك تشين"، ظهرت العروض والخدمات األخرى، ونذكر من بينها تمديد الضمان إلى ست سنوات إضافية 
2020. باإلضافة إلى رقمنة جميع المعلومات المتعلقة بكل  لمشتري ساعات ڤاشرون كونستنتان منذ عام 
Hallmark of Geneva ، التي تصادق على عدد  ساعة من ساعات الدار، وال سيما البيانات المتعلقة بـشعار جنيف 
كبير من ساعات ڤاشرون كونستنتان. في المرحلة الثانية، سيكون أي تدخل - صيانة أو إصالح - يتم تنفيذه على 

المنتجات أيًضا جزًءا من "خارطة الطريق" المصاحبة لكل ساعة طوال دورة حياتها.

وبالتالي فإن تقنية "بلوك تشين" تمكن فاشرون كونستانتين من ضمان المستوى األمثل من األمان لساعاتها 
وأصحابها. إنها تشكل ضمان أصالة المنتج غير قابلة للتكذيب، والضمان النهائي لمكافحة التزييف وإثبات التتبع 
رابًطا خاًصا بين ڤاشرون كونستنتان وعمالئها من أجل تبادل المعلومات  أنه يوفر  المعصوم  من الخطأ ، كما 

والمحتوى الحصري.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://www.thehourclub.com


تأّسست ڤاشرون كونستنتان في جنيف عام 1755 وهي من أقدم مصّنعي الساعات في العالم. وقد قامت بتصنيع الساعات 

دون انقطاع لنحو 265 عامًا محافظًة على تاريخ عريق من التمّيز والرقّي في صناعة الساعات التي شهدت أجيااًل من الحرفيين.

وفي ذروة صناعة الساعات الراقية وتعزيز األناقة المطلقة، تتوّلى الدار السويسرية إنتاج ساعات ذات مواصفات تقنية وجمالية 

فريدة ولمسات نهائية ُمتقنة.

تجّسد ڤاشرون كونستنتان تراثًا ال ُيضاهى وروحًا ابتكارية من خالل مجموعاتها الرئيسية: "باتريموني" و"ميتييه دار" و"أوڤرسيز" 

و"فيفتي سيكس" و"هيستوريك". كما وتقّدم لزبائنها الممّيزين من الخبراء فرصة نادرة القتناء ساعات استثنائية وحسب الطلب 

عبر قسم "لي كابينوتييه".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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