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INTERNATIONELL BEGRÄNSAD  GARANTI 

-års garanti på struktur och konstruktion 
North Sea Spas garanterar strukturen till massagebadet vid brist på stöd för 
konstruktionen och vid brister i genomförandet och/eller fel på materialet 
under 10 år. Försäkra dig om att massagebadet är placerat på en plan och 
fast yta då garantin inte gäller om ytan inte är jämn eller säkrad. 

-års garanti på Aristech Acrylics
North Sea Spas garanterar läckage genom massagebadets akrylyta under en 
period på 7 år. Placera alltid locket på massagebadet när det inte används 
då garantin inte täcker skada eller missfärgning på akrylytan orsakat av 
överdriven värme eller långvarig exponering från solen (UV). Använd aldrig 
kemikalier direkt på ytan på ditt spabad. Detta kan leda till att skalet knäcks, 
och det täcks inte heller av garantin. Se till att du använder rätt kemikalier 
då spabad som blivit utsatt av fel kemisk behandling inte täcks av garantin. 

-års garanti på komponenter (pumpar, ljus och elektrisk utrustning) 
North Sea Spas garanterar pumpar och den elektroniska 
kontrollenheten mot utförande och materialet i en period på 6 år. Ett (1) år 
efter köpet är garantin begränsad till leverering av reservdelar, exklusive 
arbetskraft. Stereoanläggning, högtalare, display, värmeelement och 
ozonenheter är begränsad till ett (1) års garanti.

-Stereoanläggning, skadat av vatten, täcks inte av denna garanti.

-års garanti på rör och ledningar
North Sea Spas garanterar alla rör och ledningar mot läckage under en 
period på 6 år. 

-års garanti på andra slitdelar
North Sea Spas garanterar alla filter, lock, kuddar och jets under en period 
av 2 år mot defekter i material och utförande. Denna garanti är begränsad 
till det faktiska bytet av delarna. Inte reparationen i sig.

Andra garantier 
Rostfria ståljets och beslag, pumppackningar och spalock gäller garanti 
under ett (1) år. Utbytbara föremål så som LED-ljus, nackkuddar, 
säkringar, filterlock och filter täcks inte av garantin såvida inte brister 
upptäcktes och påpekades för North Sea Spas vid leveransen.  

Villkor och undantag 
Detta är tillämpligt, och begränsar garantin, om något av följande inträffar: 

• Rörelser I markförhållandena 
• Fel vattenbehandling och/eller behandling av kemikalier
• Det finns främmande föremål i vattnet och/eller i rörsystemet
• Obehöriga har utfört reparationer eller ändringar i massagebadet 
• Spabadet är inte installerat på egen elkurs.
• Elanslutningen har inte utförts av en auktoriserad elektriker
• Förlängningskablar är använda till spabadets elanslutning
• Spabadet används för kommersiellt bruk 

Följande gäller alla listade garantier: 

Garantins omfång: 
Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen av spabadet och när den 
installerades i inköpslandet eller spabad som köptes i EU när det ursprungligen 
installerades inom EU. Garantin börjar gälla vid leveransdatumet för spabadet, och 
under inga omständigheter senare än ett år från inköpsdatumet.  

Garantin för ett North Sea Spas upphör att gälla om ägaren byter eller om spabadet 
installeras eller flyttas utanför inköpslandet, eller, för ett spabad som köpts inom EU, 
om spabadet installeras eller flyttas ut ur EU innan garantiperioden löper ut.      

Begränsningar 
Förutom som beskrivits ovan täcker inte garantin defekter eller skador på grund av 
normalt slitage, felaktig installation, ändringar utan skriftigt medgivande från North 
Sea Spas, olyckor, force majeure, felanvändning, kommersiell eller industriell 
användning, användning av tillbehör som inte är godkända av North Sea Spas samt 
att användarhandboken inte följs.   

HotSpring Massagebad AB 
Huvudkontor Stockholm/Bromma 
Drottningholmsvägen 197, 16753 Bromma 
Telefon: 08-704 00 77 
e-post: post@hotspring.se
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