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Watkins Manufacturing Corporation (“Watkins”) garanterer fra installationsdatoen over for
den oprindelige køber (“du”) følgende om din nye Hot Spring® Hot Spot®, når den købes
hos en autoriseret forhandler/tjenesteudbyder (“forhandler”).
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års skal tæthedsgaranti
Watkins garanterer mod vandtab på grund af fejl i spabadets skal i fem år.
års overfladegaranti (skallen)
Watkins garanterer, at overfladens akryl- og UHMWPE-materiale (ultra high
molecular weight polyethylene) på Limelight spabadets vil være fri for defekter
i materialer og udførelse i to år.
års tæthedsgaranti for rørføring.
Watkins garanterer Hot Spring Hot Spot Collection spabad mod lækager
forårsaget af defekter i materialer og fremstilling i to år. Garantien dækker
specielt utætheder i vægarmatur, strålebeslag, indvendig rørføring, indvendige
limfuger, afløb, slanger og alle fastklæbede dele.

års komponentgaranti
Watkins garanterer de elektriske komponenter, dyser (inklusive Moto-Massage®
dyser), luftventiler, håndtag, rammer og andre Hot Spring® spa-komponenter
mod defekter i materialer og udførelse i to år. Visse dele, hvoraf de fleste kan
udskiftes uden brug af værktøj, såsom filtre, filterlåg, spapuder og dæklåse, er ikke omfattet
af denne garanti, men garanteres at være fri for defekter i materialer og udførelse på
leveringstidspunktet. Overtrækket og andet tilbehør til spabadet er udtrykkeligt udelukket
fra denne garanti, selv om delene kan være omfattet af andre garantier. Tal venligst med
din Hot Spring spa-forhandler for yderligere oplysninger
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års No-Fault®-garanti på varmeapparatet
Watkins garanterer, at No-Fault varmelegemet vil være fri for defekter i materialer
og udførelse i to år. Denne garanti dækker ikke spabade til kommerciel eller
industriel brug eller spabade, der er installeret forkert.
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års garanti på kunsttræ
Watkins garanterer at kabinetmaterialets kunsttræ vil være fri for defekter
i materialer og udførelse i to år. Denne garanti omfatter specifikt kabinettets
strukturelle integritet (bortset fra pletter på overfladen), herunder materiale og

samling.
Kunsttræets kosmetiske overfladebehandling garanteres at være fri for fejl i materialer og
udførelse på tidspunktet for første levering. Falmning og forvitring af overfladen med tiden
er en naturlig foreteelse og anses ikke for at være defekter. Vil man genskabe kabinettets
udseende, henvises der til spabadets brugervejledning angående korrekt pleje samt
vedligeholdelsesanvisningerne.
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Opfyldelse af garantien
For at gøre et krav gældende under denne garanti, skal du kontakte den forhandler,
du købte spabadet af. I tilfælde af at du ikke kan få service fra forhandleren, bedes du
kontakte Watkins Wellness skriftligt på 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081,
USA. Att: Customer Service Department, via telefon på +1 760 598 6464 eller via e-mail
på customerservice@watkinsmfg.com. Du skal give Watkins og/eller din forhandler skriftlig
besked om ethvert garantikrav, sammen med en kopi af din originale købskvittering, som
angiver købsdatoen, inden for tredive (30) dage fra det tidspunkt du opdager kravet.
Watkins forbeholder sig retten til at inspicere fejl eller defekter på stedet.
Watkins eller deres autoriserede serviceteknikere vil reparere alle fejl, der er omfattet
af denne garanti. Undtagen som beskrevet heri, vil du ikke blive opkrævet for dele og/
eller arbejdskraft, der er nødvendige for at reparere spabadet for fejl, der er omfattet af
denne garanti. I nogle tilfælde kan serviceværkstedet opkræve et rejse-/servicegebyr
for teknikeren, der ikke er dækket af denne garanti. Kontakt venligst din forhandler for
oplysninger om sådanne gebyrer.
Begrænsninger
Undtagen som beskrevet ovenfor, dækker denne garanti ikke fejl eller skader som følge af
normal slitage, forkert installation, ændring uden Watkins forudgående skriftlige samtykke,
uheld, naturkatastrofer, misbrug, kommerciel eller industriel anvendelse, brug af tilbehør,
der ikke er godkendt af Watkins, manglende overholdelse af spabadets brugervejledning,
eller reparationer/installationer, der er blevet foretaget eller forsøgt udført af andre end
en autoriseret repræsentant fra Watkins. Ændringer omfatter, men er ikke begrænset
til, enhver ændring af komponenter eller VVS, eller elektrisk konvertering. Besøg www.
HotSpring.com eller kontakt din forhandler for en liste over fabrikantens godkendte
tilbehør.
Ansvarsfraskrivelser
ALLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRÆNSET TIL DEN LOVBESTEMTE
PERIODE ELLER VARIGHEDEN AF DEN GÆLDENDE GARANTI OVENFOR, ALT EFTER
HVILKEN ER KORTEST Nogle lande tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en
stiltiende garanti kan vare, så ovenstående begrænsninger gælder måske ikke for dig.
I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED LOV, DÆKKER DENNE GARANTI IKKE
HÆNDELIGE UHELD ELLER SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
FJERNELSE AF DÆK ELLER TILPASSET TILBEHØR ELLER ENHVER OMKOSTNING
FOR AT FJERNE ELLER GENINSTALLERE SPABADET, HVIS NØDVENDIGT. Nogle lande
tillader ikke udelukkelser eller begrænsninger af tilfældige skader eller følgeskader, så
ovenstående begrænsninger gælder måske ikke for dig.
Retsmidler
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder,
der varierer fra land til land.

års garanti på belysningsartikler
Watkins garanterer, at belysningsartiklerne med lysdioder, der omfatter
undervands- og barbelysningen, er fri for defekter i materialer og udførelse i
to år.
års Frog®-garanti
Watkins garanterer, at Frog vandplejesystemet vil være fri for defekter i
materialer og udførelse i to år.

Følgende gælder for alle de garantier, der er anført ovenfor:
Garantiens omfang
Garantien gælder kun for den oprindelige køber af Hot Spring spabadet, når det er
installeret i det land, det er købt i, og hvis spabadet er købt i EU, når det installeres i
EU. Denne garanti begynder på din installationsdato af spabadet, men under ingen
omstændigheder senere end ét år fra købsdatoen.
Garantien på Hot Spring® spabadet bortfalder ved overdragelse til anden ejer, og hvis
spabadet installeres eller flyttes ud af det land, hvor det er købt, og hvis spabadet er købt
i EU og installeres eller flyttes til et land uden for EU forud for garantiperiodens udløb.

Hot Spring, Moto-Massage og No-Fault er registrerede varemærker tilhørende Watkins Manufacturing Corporation.
Frog er et registreret varemærke tilhørende King Technologies.
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