HOT SPOT® COLLECTION
INTERNASJONAL BEGRENSET GARANTI
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Watkins Wellness (“Watkins”) garanterer til den opprinnelige kjøperen (“deg”),
fra installeringsdatoen med mindre annet er beskrevet, følgende når ditt
HotSpring® Hot Spot® Collection-massasjebadet er kjøpt fra en autorisert
forhandler/serviceleverandør ("Forhandler") .
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-års garanti mot enhver lekkasje i overflatemateriale
Watkins garanterer mot vanntap på grunn av feil i massasjebadets
overflatemateriale i fem år.
-års garanti for overflatemateriale
Watkins garanterer at akrylen og UHMWPE (ultra high molecular weight
polyethylene)-overflatematerialet til Hot Sport-massasjebadet er uten
feil i materialer og utførelse i to år.

-års garanti mot enhver lekkasje i røranlegg
Watkins garanterer Hot Spring Hot Spot-massasjebadet mot lekkasjer
forårsaket av feil i materialer og utførelse i to år. Denne garantien dekker
spesielt lekkasjer fra veggarmaturene, dyseniplene, innvendig røranlegg,
innvendige limfuger, avløp, slanger og alle sammenføyde deler.
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-års garanti for komponenter
Watkins garanterer de elektriske komponentene, pumpene, dyser
(inkludert Moto-Massage®-dyser , luftventiler, spaker, dekselringer og
andre Hot Spring-massasjebadkomponenter mot feil i materialer og
utførelse i to år. Noen deler, hvorav de fleste kan skiftes ut uten bruk av verktøy,
slik som filterkassetter, filterlokk, massasjebadputer og lokklåser, er ikke inkludert
i denne garantien, men garanteres å være uten feil i materialer og utførelse på
leveringstidspunktet. Lokk og annet tilbehør til massasjebad er spesielt ekskludert
fra denne garantien, selv om de kan være dekket av andre garantier. Kontakt Hot
Spring-massasjebadforhandleren for detaljer.
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-års garanti for No-Fault®-varmeelement
Watkins garanterer at No-Fault-varmeelementet er uten feil i materialer
og utførelse i to år. Denne garantien dekker ikke massasjebad til
kommersiell eller industriell bruk eller massasjebad som ikke er riktig

-års garanti for simulert tre
Watkins garanterer at materialet i det simulerte tre-kabinettet er uten
feil i materialer og utførelse i to år. Denne garantien dekker spesielt
kabinettets strukturelle integritet (bortsett fra misfarging på overflaten)
inkludert materialet og monteringen.
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ved installeringsdatoen for massasjebadet. Men, under ingen omstendigheter
senere enn ett år fra datoen massasjebadet er kjøpt.
Garantien for Hot Spring-massasjebadet 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.
Garantiytelse
Ta kontakt med Forhandleren der du kjøpte massasjebadet for å fremsett et
krav under denne garantien. I tilfelle du ikke kan få service fra Forhandleren,
skriv til Watkins at 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, USA Attn:
Customer Service Department eller ring +1 760 598 6464 eller via e-post,
customerservice@watkinsmfg.com. Du må gi Watkins og/eller Forhandleren
skriftlig melding om alle garantikrav, sammen med en kopi av din opprinnelige
kvitteringen som viser kjøpedatoen, innen tretti (30) dager etter tidpunktet da
du oppdaget feilen/mangelen. Watkins forbeholder seg retten til å inspisere
feilfunksjonen eller feilen på stedet.
Watkins eller deres autoriserte servicerepresentant vil reparere alle feil dekket
av denne garantien. Unntatt som beskrevet her, vil du ikke betale for deler og/
eller arbeid som er nødvendig for å reparere massasjebadet for feil som er
dekket av denne garantien. I noen tilfeller kan forhandleren som utfører service,
belaste deg for reise/serviceomkostninger for en reparatør som ikke er dekket
av denne garantien. Ta kontakt med leverandøren for informasjon angående
eventuelle slike omkostninger.
Begrensninger
Unntatt som beskrevet ovenfor, dekker ikke denne garantien feil eller skader
på grunn av normal slitasje, feilmontering, endringer uten Watkins' tidligere
skriftlige samtykke, ulykker, force majeure, feilbruk, misbruk, kommersiell eller
industriell bruk, bruk av et tilbehør som ikke er godkjent av Watkins, unnlatelse
av å følge brukerhåndboken for massasjebadet, eller reparasjoner foretatt eller
forsøkt foretatt av andre enn en autorisert representant for Watkins. Endringer
inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer av komponenter, røranlegg
eller elektriske omforming. Besøk www.HotSpring.com eller ta kontakt med
Forhandleren for en liste med tilbehør godkjent av fabrikanten.
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-års garanti for lysmontasje
Watkins garanterer at den fabrikkinstallerte lysmontasjen, inkludert
undervanns- og bartoppbelysning, er uten feil i materialer og utførelse
i to år.

Ansvarsfraskrivelse
ALLE ANTYDEDE GARANTIER, INKLUDERT DE ANTYDEDE GARANTIER OM
SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, ER BEGRENSET TIL DEN
LOVBESTEMTE PERIODEN ELLER VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE GARANTIEN
FREMSATT OVENFOR, AVHENGIG AV HVA SOM ER KORTEST. Noen land tillater
ikke begrensninger av hvor lenge en antydet garanti kan vare, så begrensningene
ovenfor gjelder muligens ikke for deg.
I DEN MAKSIMALE GRAD DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, DEKKER
IKKE DENNE GARANTIEN TILFELDIGE ELLER FØLGEKOSTNADER, SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FJERNINGEN AV EVENTUELLE
DEKK ELLER SPESIALTILPASSEDE LYSARMATURER ELLER EVENTUELLE
OMKOSTNINGER VED Å FJERNE ELLER GJENINSTALLERE MASSASJEBADET, OM
NØDVENDIG. Noen land tillater ikke utelukkelse eller begrensninger av tilfeldige
eller følgeskader, så begrensningene ovenfor gjelder muligens ikke for deg.
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-års Frog®-garanti
Watkins garanterer at Frog-vannpleiesystemet i Hot Spor-massasjebad er
uten feil i materialer og utførelse i to år.

Rettsmidler
Denne garantien gir deg spesielle juridiske rettigheter, og du kan ha andre
rettigheter, som varierer fra land til land.

Den kosmetiske overflatebehandling av det simulerte tre er garantert å være
uten feil i materialene og utførelsen ved den opprinnelige leveringen. Falming og
eldring på overflaten kan forekomme naturlig over tid, og er ikke mangler. For å
opprettholde kabinettets utseende, følg anvisningene for stell og vedlikehold i
brukerhåndboken.

-års garanti på trådløst lydsystem.
Watkins garanterer at det fabrikkinstallerte trådløse lydsystemet skal
være uten feil og mangler, hva gjelder komponenter og installasjon, i 2 år.

Følgende gjelder for alle garantiene oppført:
Garantiens omfang
Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige forbrukerkjøperen av Hot Springmassasjebadet når massasjebadet er kjøpt og opprinnelig installert i kjøpelandet
eller, for massasjebad kjøpt i Den Europeiske Union ("EU"), når det opprinnelig ble
installert innen EU. Med mindre annet er beskrevet vil denne garantien begynne
Hot Spring, Moto-Massage og No-Fault er registrerte varemerker for Watkins Manufacturing Corporation.
Frog er et registrert varemerke for King Technologies

. ©2019 Watkins Manufacturing Corporation

PN 62666

Rev C

November

