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Watkins Manufacturing Corporation (”Watkins”) myöntää alkuperäiselle kuluttajaostajalle 
(”sinä”) seuraavat, uutta Hot Spot -poreallasta koskevat takuut, kun tuote on ostettu valtuutetulta 
jälleenmyyjältä/huollon tarjoajalta (”jälleenmyyjä”). 

VUODEN VUOTAMATTOMUUSTAKUU KUORELLE
Watkins antaa tuotteelle viiden vuoden vuotamattomuustakuun, joka koskee 
porealtaan kuoren mahdollisia vikoja.

VUODEN TAKUU KUOREN PINTAMATERIAALILLE
Watkins takaa, että Hot Spot -porealtaan akryyli- ja UHMWPE (erittäin raskasmassainen 
molekyylipolyeteeni) -pinnoitemateriaaleissa ei ilmene materiaali- tai valmistusvirheitä 
kahden vuoden ajan.

VUODEN VUOTAMATTOMUUSTAKUU PUTKISTOLLE
Watkins myöntää Hot Spot -porealtaalle kaksi vuotta voimassa olevan takuun 
valmistuksen tai työnlaadun virheistä aiheutuville vuodoille. Tämä takuu kattaa 
erityisesti vuodot seinäkiinnitysten, suutinliitosten, sisäisesten putkistojen, sisäisten 

liimauskohtien, laskuputkien, letkujen ja kaikkien erikseen liitettyjen osien osalta.

VUODEN TAKUU OSILLE
Watkins takaa HotSpot -porealtaan sähköosien, pumppujen, Moto-Massage®-
vesisuihkujen ja muiden osien virheettömyyden materiaalin ja valmistuksen osalta 
kahden vuoden ajan . Jotkin osat, joista useimmat voidaan vaihtaa ilman työkaluja, 

kuten suodatinpatruunat, suodatinkansi, altaan tyynyt ja kannen lukot, eivät kuulu tämän takuun 
piiriin, mutta niiden virheettömyys taataan materiaalien ja valmistuksen osalta toimitushetkellä. 
Porealtaan kannet ja muut lisävarusteet suljetaan erityisesti pois tämän takuun piiristä, vaikka ne 
voivat olla muiden takuiden kattamia. Kysy tarkempia tietoja Hot Spot -jälleenmyyjältäsi.

VUODEN TAKUU NO-FAULT® -LÄMMITTIMELLE
Watkins takaa ehdoitta, että No-Fault-lämmittimessä ei esiinny kahden vuoden aikana 
ostopäivästä vikoja, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä. Tämä takuu 
määrittää ehdottoman, kaupallisen ja teollisen käytön poislukien, ja vääränlaisen 

asennuksen takuun kattamana lukuunottamatta poikkeusta jossa osa ei ole toiminut 
asianmukaisesti poreallasjärjestelmässä.

VUODEN TAKUU PUUJÄLJITELMÄLLE
Watkins takaa yksikön puujäljitelmäosien virheettömyyden materiaalin ja valmistuksen 
osalta kahden vuoden ajan. Tämä takuu kattaa erityisesti yksikön rakenteellisen 
eheyden (pintakäsittelyä lukuun ottamatta), mukaan lukien materiaalin ja osien 
kokoonpanon.

Puujäljitelmän pintakäsittely taataan virheettömäksi materiaalin ja työn laadun osalta tuotteen 
alkuperäisen toimituksen hetkellä. Pinnan haalistuminen ja kuluminen tapahtuu luonnollisesti 
aikaa myöten, eikä tätä lasketa virheeksi. Säilyttääksesi yksikön ulkonäön katso porealtaan 
omistajan käyttöoppaasta huolto- ja ylläpito-ohjeet.

VUODEN TAKUU VALOJÄRJESTELMÄLLE
Watkins takaa, että LED-valojen asennelmissa, joihin kuuluvat kaikki porealtaan 
valot, ei esiinny materiaali- eikä valmistusvirheitä kahden vuoden aikana tuotteen 
alkuperäisestä hankinnasta.

Seuraavat tarkennukset ja lisäykset koskevat yllä mainittuja takuita:

Takuun laajuus
Tämä takuu annetaan vain Hot Spot -porealtaan alkuperäiselle kuluttajaostajalle, kun se on 
ostettu ja alun perin asennettu ostomaassa, tai kyseessä ollessa EU-maasta ostetun porealtaan, 
kun se on alunperin asennettu EU-maassa. Tämä takuu alkaa päivänä, jona poreallas 
toimitetaan ostajalle, ja ei missään tapauksessa myöhemmin kuin vuoden kuluttua ostopäivästä. 
Hot Spot -porealtaan takuu päättyy omistajan muuttuessa tai jos poreallas asennetaan tai 
siirretään ostomaan rajojen ulkopuolelle, tai kyseessä ollessa EU-maasta ostetun porealtaan, 
jos alkuperäinen ostaja asentaa tai siirtää porealtaan EU:n ulkopuolelle ennen takuuajan 
päättymistä.

Takuun nojalla tehtävät korvausvaatimukset
Korvausvaatimusta tehtäessä pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään. Jos et saa 
toivomaasi palvelua jälleenmyyjältäsi, ota yhteyttä Manufacturing Corporationiin osoitteessa 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, USA tai puhelimitse asiakaspalveluun numerossa: 
+1 760 598 6464 tai sähköpostitse osoitteeseen custsvc@watkinsmfg.com. Watkinsille ja/
tai jälleenmyyjälle on annettava kirjallinen ilmoitus korvausvaatimuksesta, sekä alkuperäinen 
ostokuitti tai sen kopio, 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 
näissä takuuehdoissa on kuvattu asiakasta ei veloiteta osista, työstä tai rahtikuluista takuun 
kattamia vikoja korjattaessa. Joissakin tapauksissa huoltoliike voi veloittaa korjaushenkilön 
kohtuullisen matkakulun/palvelumaksun, joka ei ole tämän takuun alainen. Pyydämme ottamaan 
yhteyttä jälleenmyyjään, mikäli sinulla on kysyttävää tämäntyyppisistä kuluista.

Rajoitukset
Ellei yllä ole toisin mainittu tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat normaalissa 
käytössä kulumisesta, väärästä asennuksesta, tuotteeseen tehdyistä muutoksista, jotka 
on tehty ilman Watkinsin ennalta antamaa kirjallista suostumusta, onnettomuudesta, 
luonnonmullistuksesta, 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. Tuotteeseen tehtyihin muutoksiin kuuluvat, näihin rajoittumatta: kaikki osien tai putkiston 
muutokset ja vaihdot ja sähköjännitteen vaihto. Valmistajan hyväksymien lisävarusteiden luettelo 
löytyy sivustolta www.hotspothottubs.com sekä jälleenmyyjältä.

Vastuuvapautukset
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA WATKINS EI OTA VASTUUTA POREALTAAN KÄYTTÖÖN 
KOHDISTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI MUISTA SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA 
KUSTANNUKSISTA, KULUISTA JA VAURIOISTA, JOIHIN VOI KUULUA MUUN MUASSA MUTTA 
NIIHIN RAJOITTUMATTA KANNEN TAI MUUN TILAUSTYÖNÄ RAKENNETUN RAKENNELMAN 
PURKAMINEN TAI POREALTAAN POISTAMINEN TAI UUDELLEEN ASENTAMINEN TARPEEN 
VAATIESSA. Joissakin maissa ei sallita satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen 
poissulkua tai rajoitusta, joten on mahdollista, että yllä olevat rajoitukset eivät koske sinua. 
KONKLUDENTTISTEN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKA, MUKAAN LUKIEN KONKLUDENTTISET 
TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, ON 
KESTOLTAAN RAJOITETTU YLLÄ MAINITUN ENSISIJAISESTI SOVELLETTAVAN TAKUUN 
KESTOAIKAAN. Joissakin maissa ei sallita konkludenttisen takuuajan rajoitusta, joten on 
mahdollista, että yllä olevat rajoitukset eivät koske sinua.

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

Hot Spot, HotSpring, Moto–Massage ja No-Fault ovat Watkins Manufacturing Corporationin tuotemerkkejä. © 2011 Watkins Manufacturing Corporation PN 61725 Rev. C 11.6
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KANSA INVÄL INEN RAJO ITET TU
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