
PRODUKTGARANTI – POOLLAGRET SVERIGE AB

10 års garanti på ram och skalyta
Poollagret Sverige AB garanterar spa-skalets strukturella integritet mot vattenläckage på grund av 
defekter i material eller konstruktion i tio år.

Poollagret Sverige AB garanterar spabadets inre akrylyta mot sprickläckage. Denna garanti gäller 
inte om ett fel har orsakats av eller bidragit till något av följande: felaktig installation, felaktig 
användning av kemikalier, felaktigt införande av främmande ämnen i vattnet, etc. och/eller 
underlåtenhet att tillräckligt skydda ytan från exponering för sol/element och extrema 
temperaturer. I händelse av en defekt är reparationen av akrylytan ytterligare begränsad till endast 
den defekta delen av ytan, och reparationen garanteras inte mot missfärgning eller blekning.

3 års garanti för rör och slangar
Poollagret Sverige AB garanterar spabadet mot läckor på grund av defekter i material eller 
utförande under tre/fem år. Denna garanti för spabadet täcker specifikt läckor från kopplingar, 
avlopp, slangar, inre limfogar, invändiga rörkonstruktioner, jetaggregat och alla sammanfogade 
delar. Denna garanti gäller inte om ett fel helt eller delvis har orsakats av något av följande: 
felaktig installation, felaktig användning av kemikalier, felaktig införande av främmande ämnen i 
vattnet, etc.

5 års garanti mot osmos

3 års garanti på kontrollbox, pumpar, värmeaggregat, jets och ytterpanel
Poollagret Sverige AB garanterar spabadets kontrollbox, pumpar, värmare, jets och yttre panel mot 
funktionsfel och defekter i material eller utförande. Denna garanti gäller inte om felet helt eller 
delvis har orsakats av något av följande: felaktig kabeldragning, användning av 
förlängningssladdar, felaktiga ändringar eller modifieringar eller underlåtenhet att ansluta till 
isolerad service, enligt tillverkarens specifikationer.

Garantin för pumparna kan förlängas upp till 5 år om kemikalierna för vattenrening köps exklusivt 
från Poollagret Sverige AB

3 års garanti på utrustning och komponenter
Poollagret AB garanterar spabadets komponenter mot funktionsfel och defekter i material eller 
konstruktion. Denna garanti gäller inte om ett fel helt eller delvis har orsakats av något av 
följande: felaktig installation, felaktig användning av kemikalier, felaktigt införande av 
främmande ämnen i vattnet, felaktig ledningsdragning, användning av förlängningskablar, 
felaktiga ändringar eller modifieringar, eller underlåtenhet att ansluta till isolerad tjänst, enligt 
tillverkarens specifikationer, etc.



Garantins giltighet

Denna garanti är ogiltig om spabadet har utsatts för modifiering, försummelse, missbruk eller 
vårdslöshet, olycka utanför Poollagret Sverige AB's kontroll eller reparationer har utförts av någon 
annan än en utsedd representant. Denna garanti är ogiltig om skador på spa-höljet uppstår på grund 
av överdriven värmealstring på grund av att spabadet inte täcks över när det är tomt på vatten och 
utsätts för direkt solljus.
Missbruk, vårdslöshet och försummelse inkluderar all installation, drift eller underhåll av spabadet 
annat än i enlighet med instruktionerna som beskrivs i manualen som medföljer spabadet, inklusive 
men inte begränsat till felaktig vattenkemi och kemisk balans samt användning av felaktiga 
rengöringsmedel .
Alla Poollagret Sverige AB's spa som används i kommersiell eller industriell användning är 
undantagna från någon som helst garantitäckning.
Denna garanti börjar på dagen för leverans av spabadet. Denna garanti upphör vid eventuell 
överlåtelse av äganderätten till spabadet, eller om spabadet installeras eller flyttas utanför 
inköpslandet innan garantiperioden löper ut.
Garantianspråk lämnas skriftligen till Poollagret Sverige AB, tillsammans med en kopia av ditt 
ursprungliga inköpskvitto som anger datumet för köpet, så snart som möjligt, men senast trettio 
(30) dagar efter det att du upptäcker felet som reklameras. Du MÅSTE använda alla rimliga medel 
för att skydda spabadet från ytterligare skador.

FRISKRIVNING
ANSVARET FÖR POOLLAGRET SVERIGE AB I DENNA GARANTI SKA INTE I NÅGOT 
FALL ÖVERSTIGA DET ORIGINALBELOPP SOM BETALAS FÖR DEN DEFEKTA 
PRODUKTEN.




