
EN ES IT DA NOFI SV HU SK SLNLEN FR DE

Følgende gjelder for alle garantiene oppført: 

Garantiens omfang 
Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av massasjebadet når 
dette er kjøpt og opprinnelig installert i kjøpelandet eller, for massasjebad kjøpt i EU, 
når det opprinnelig ble installert innen EU. Denne garantien begynner ved 
overleveringsdato for massasjebadet, men under ingen omstendigheter senere enn 
ett år fra kjøpedatoen. 

Garantien for et North Sea Spabad opphører ved skifte av eier eller 
hvis massasjebadet monteres eller flyttes utenfor grensene til kjøpelandet eller, 
for massasjebad kjøpt i EU, hvis massasjebadet blir montert eller flyttet ut av 
EU før garantiperioden utløper. 

Begrensninger 
Unntatt som beskrevet ovenfor, dekker ikke denne garantien feil eller skader på 
grunn av normal slitasje, fryseskader,feilmontering, endringer uten tidligere skriftlige 
samtykke fra North Sea Spas, ulykker, force majeure, feilbruk, misbruk, kommersiell 
eller industriell bruk, bruk av et tilbehør som ikke er godkjent av North Sea Spas 
samt unnlatelse av å følge brukerhåndboken.
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INTERNASJONAL BEGRENSET GARANTI

-års garanti på rammeverk og konstruksjon 
North Sea Spas garanterer rammeverket til massasjebadet mot manglende 
støtte til konstruksjonen på grunn av mangelfull utførelse og/eller feil med 
materialer i 12 år. Forsikre deg om at spabadet er plassert på et flatt og 
solid underlag da garantien ikke gjelder hvis underlaget ikke er jevnt eller 
underlaget ikke er sikret

-års garanti på Aristech Acrylics 
North Sea Spas garanterer for lekkasjer gjennom massasjebadets 
akryloverflate i en periode på 8 år. Plasser alltid lokket på massasjebadet 
når det ikke er i bruk da garantien ikke dekker skade eller misfarging på 
akryloverflaten forårsaket av overdreven varme eller langvarig eksponering 
fra solen (UV). Bruk aldri sterke kjemikalier direkte på overflaten av badet 
ditt. Dette kan føre til at skallet krakelerer eller sprekker, og dette dekkes 
heller ikke av garantien. Forsikre deg om at du bruker riktige kjemikalier da 
spabad som har blitt utsatt for feil kjemisk behandling ikke dekkes av 
denne garantien.

-års garanti på pumper og elektrisk utstyr 
North Sea Spas garanterer pumper og den elektroniske kontrollenheten 
mot mangler i utførelse og materiale i en periode på 3 år. Ett (1) år etter 
kjøpet er garantien begrenset til levering av reservedeler, eksklusiv 
arbeidskraft. Stereoanlegg, høyttalere, display, varmeelement og 
ozonenheter er begrenset til ett(1) års garanti.

-Stereoanlegg, skadet av vann, dekkes ikke av denne garantien.

-års garanti på rør og røropplegg
North Sea Spas garanterer for alle rør og rørledninger mot lekkasje i en 
periode på 3 år.

-års  garanti på andre slitasjedeler 
North Sea Spas garanterer alle filtre, lokk, puter og jets, samt festene til 
disse, i en periode på 2 år mot defekter i materialer og utførelse. Denne 
garantien er begrenset til selve erstatningen av delene. Ikke selve 
reparasjonen. 

Vilkår og unntak
Dette er gjeldende, og begrenser garantien, hvis noe av det følgende skjer:

• Bevegelser i grunnforholdene
• Feil vannbehandling og/eller bruk av kjemikalier
• Det forefinnes fremmedlegemer i vannet og/eller rørsystemet 
• Massasjebadet er ikke vedlikeholdt i følge instruksjonsboken
• Uautoriserte personer har utført reparasjoner eller endringer på spabadet
• Spabadet er ikke installert på egen elektrisk kurs
• Den elektriske tilkoblingen er ikke utført av autorisert elektriker
• Det er brukt skjøteledninger i badets tilkobling til det elektriske anlegget
• Massasjebadet er benyttet til kommersielt bruk
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