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Hot Spring, Everwood, Moto-Massage, SpaStone, FreshWater ja No-Fault ovat Watkins Manufacturing Corporationin 
tavaramerkkejä
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Watkins Manufacturing Corporation (“Watkins”) antaa alkuperäiselle kuluttajaostajalle 
(”sinä”) seuraavat takuut uudelle kannettavalle Highlife® Collection Hot Spring® 
siirrettävälle porealtaalle, kun se on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä/huollon 
tarjoajalta (”jälleenmyyjä”). 

vuoden kuoren pinnoitetta koskeva takuu
Watkins takaa, että kannettavan Hot Spring® -porealtaan akryylipinnoitemateriaalissa 
ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä seitsemän vuoden aikana. Lisäksi 
akryylipinnoitemateriaalin rakenteelle annetaan seitsemän vuoden takuu vuotoja 

vastaan. Akryylipinnoitteet ovat kosteudenkestäviä eivätkä ime hajuja, bakteereja tai saasteita. 

vuoden putkiston vuotoa koskeva takuu
Watkins takaa, että Hot Spring® -poreallas ei vuoda viiden vuoden aikana 
valmistuksesta ja työnlaadusta johtuvien virheiden takia. Tämä takuu kattaa 
erityisesti seinäkiinnityksistä, vesisuihkuista, sisäisestä putkistosta, sisäisistä 

liimauskohdista, laskuputkista, poistoputkista ja kaikista liimatuista osista johtuvat vuodot. 

vuoden takuu osille
Watkins takaa Hot Spring® -porealtaan sähköosat, pumput, vesisuihkut (mukaan 
lukien Moto-Massage™-vesisuihkut), ilmaventtiilit, vivut, kehykset ja muut osat 
virheettömiksi viiden vuoden ajan materiaalin ja valmistuksen osalta. Jotkin osat, 

joista useimmat voidaan vaihtaa ilman työkaluja, kuten suodatinpatruunat, suodatinkansi, 
altaan tyynyt ja kannen lukot, eivät kuulu tämän takuun piiriin, mutta ne taataan 
virheettömiksi materiaalien ja valmistuksen osalta toimituksen aikana. Porealtaan kannet 
ja muut lisävarusteet suljetaan erityisesti pois tämän takuun piiristä, vaikka ne voivat olla 
muiden takuiden kattamia. Tiedustele yksityiskohtaisia tietoja Hot Spring® -jälleenmyyjältä. 

vuoden No-Fault™ -lämmittimen takuu
Watkins takaa ehdoitta, että No-Fault-lämmittimessä ei esiinny viiden vuoden 
aikana vikoja, jotka johtuvat materiaalista ja valmistusvirheistä. Tämä ehdoton 
takuu määritellään takuuksi, joka takaa tuotteen, poissulkien sen kaupallinen tai 

teollinen käyttö ja väärä asennus, siinä tapauksessa että sen osassa on toimintahäiriö, joka 
estää poreallasjärjestelmän moitteettoman toiminnan.

vuoden Everwood™ -kaapin takuu
Watkins takaa, että Everwood-kaapin materiaalissa ei esiinny viiden vuoden 
aikana vikoja, jotka johtuvat materiaalista ja valmistusvirheistä. Tämä takuu 
kattaa erityisesti kaapin rakenteen (pintakäsittelyä lukuun ottamatta), mukaan 

lukien materiaalin ja kokoonpanon.

Everwood-kaapin pintakäsittely taataan virheettömäksi materiaalin ja työn laadun 
osalta alkuperäisen toimituksen aikana. Pinnan haalistuminen ja kuluminen tapahtuu 
luonnollisesti aikaa myöten, eikä tätä katsota virheeksi. Porealtaan omistajan 
käyttöoppaan hoito- ja kunnossapito-ohjeissa on lisätietoja siitä, miten Everwood-
kaappi voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon.

vuoden SpaStone™ -kaapin takuu
Watkins takaa, että SpaStone-kaapin materiaalissa ei esiinny kolmen vuoden 
aikana materiaalivirheitä. Tämä takuu kattaa erityisesti kuoriutumisen, 
halkeilemisen tai kutistumisen kolmen vuoden aikana.

SpaStone-kaapin pintakäsittely ja työn laatu taataan virheettömäksi alkuperäiselle 
kuluttajaostajalle toimitettaessa. Pinnan haalistuminen ja kuluminen tapahtuu 
luonnollisesti aikaa myöten, eikä tätä katsota virheeksi.
Custom Cabinet (CC) -porealtaan ulkovuorausvaneri suljetaan erityisesti tämän takuun 

piiristä pois, vaikka se taataan virheettömäksi materiaalin ja työn laadun osalta toimituksen 
aikana. Porealtaan omistajan käyttöoppaassa on hoito- ja kunnossapito-ohjeet.

vuoden asennelmien takuu
Watkins takaa, että LED-valojen asennelmissa, joihin kuuluvat kaikki porealtaan 
valot, mukaan lukien vedenalaiset ja baaritiskin valot, ei ole materiaali- eikä 
valmistusvirheitä kahden vuoden aikana.

vuoden FreshWater® III -otsonin takuu
Watkins takaa, että sähköisissä osissa, otsoniputkissa, sulkuventtiilissä, 
suihkutuslaitteessa, koronapurkaussolussa ja FreshWater III –
koronapurkauksen otsonipuhdistusjärjestelmässä ei ole materiaali- ja 
valmistusvirheitä kahden vuoden aikana.

vuotinen takuu langattoman kaukosäätimen akulle
Watkins antaa ykahden vuoden pituisen takuun langattoman kaukosäätimen 
paneelin akulle materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Vaihtaessasi akkua 
tutustu porealtaan omistajan oppaaseen, jossa on asianmukaista huoltoa ja 

asennusta koskevat ohjeet.

Seuraavat asiat koskevat yllä mainittuja takuita:

Takuun laajuus
Tämä takuu annetaan vain Hot Spring® -porealtaan alkuperäiselle kuluttajaostajalle, kun 
se on ostettu ja alun perin asennettu ostomaassa, tai EU-maissa ostetuille porealtaille, 
kun ne on alun perin asennettu EU-maassa Tämä takuu alkaa porealtaan toimituspäivänä 
ostajalle, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin vuoden kuluttua ostopäivästä. 
Hot Spring® -porealtaan takuu päättyy omistajan muuttuessa tai jos poreallas asennetaan 
tai siirretään ostomaan rajojen ulkopuolelle, tai jos alkuperäinen ostaja asentaa tai siirtää 
EU-maassa ostetun porealtaan EU:n ulkopuolelle ennen takuuajan päättymistä. 

Takuun toiminta
Korvausvaatimusta tehtäessä pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään. Siinä 
tapauksessa, että ostaja ei saa haluamaansa huoltoa jälleenmyyjältä, pyydämme ottamaan 
yhteyttä Watkins Manufacturing Corporationiin, 1280 Park Center Drive, Vista, California, 
92081, USA Attn: Customer Service Department (Asiakaspalveluosasto) +1 760 598 6464 
tai sähköpostitse osoitteella custsvc@watkinsmfg.com. Watkinsille ja/tai jälleenmyyjälle 
on annettava kirjallinen ilmoitus korvausvaatimuksesta, sekä alkuperäinen ostokuitti, josta 
näkyy ostopäivämäärä, kymmenen (10) päivän kuluessa vian havaitsemisesta. Watkins 
varaa oikeuden tarkastaa toimintahäiriö tai vika asennuspaikassa.

Watkins tai sen valtuuttama huoltoedustaja korjaa tämän takuun kattamat viat. Muutoin 

kuin tässä on kuvattu, osista, työstä tai porealtaan korjauksessa tarpeellisten osien 
rahtikuluista ei veloiteta maksua tämän takuun kattamia vikoja korjattaessa. Joissakin 
tapauksissa huoltoliike voi veloittaa korjaushenkilön kohtuulliset matka/huoltokulut, jotka 
eivät ole tämän takuun kattamia. Pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään sellaisten 
kulujen suhteen. 

Rajoitukset 
Yllä mainittua lukuun ottamatta tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat 
normaalissa käytössä kulumisesta, väärästä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty 
ilman Watkinsin ennalta antamaa kirjallista suostumusta, onnettomuudesta, ylivoimaisista 
esteistä, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, kaupallisesta tai teollisesta käytöstä, muun 
kuin Watkinsin hyväksymän lisävarusteen käytöstä, Watkinsin omistajan käyttöoppaan 
ohjeiden laiminlyönnistä tai korjauksista, joita on tehnyt tai yrittänyt tehdä muu kuin 
Watkinsin valtuuttama edustaja. Muutoksiin kuuluvat näihin rajoittumatta kaikki osat tai 
putkiston muutokset tai sähköjännitteen vaihto. Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden 
luettelo on sivustolla www.HotSpring.com ja saatavilla myös jälleenmyyjältä.

Vastuuvapautukset
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA WATKINS EI OTA VASTUUTA POREALTAAN KÄYTÖN 
MENETYKSESTÄ TAI MUISTA SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA 
KUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI VAURIOISTA, JOIHIN VOI KUULUA MUUN MUASSA 
TERASSIN TAI MUUN TILAUSTYÖNÄ RAKENNETUN RAKENNELMAN PURKAMINEN TAI 
POREALTAAN POISTAMINEN TAI UUDELLEEN ASENTAMINEN, JOS TARPEEN. Joissakin 
maissa ei sallita satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, 
joten yllä olevat rajoitukset eivät saata koskea sinua. KONKLUDENTTISILLA TAKUILLA 
MUKAAN LUKIEN KONKLUDENTTISET TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN, ON SAMA TAKUUAIKA KUIN YLLÄ MAINITULLA SOVELTUVALLA 
TAKUULLA. Joissakin maissa ei sallita konkludenttisen takuuajan rajoitusta, joten yllä 
olevat rajoitukset eivät saata koskea sinua.

Oikeussuojat
Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka 
vaihtelevat eri maiden välillä.
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