
Podmienky záruky :

Záručná doba začína plynúť dňom dodania
prístroja alebo dňom inštalácie a trvá:
viď strana 2.

Záruka je neprenosná a platí iba pre pôvodného
majiteľa.

Záruka zaniká v prípade, keď na prístroji boli
vykonané akékoľvek zmeny bez schválenia
výrobcu, bez ohľadu na skutočnosť, že tieto
úpravy priamo nesúvisia s poruchou.

Záruka zaniká v prípade používania v rozpore
s doporučeniami výrobcu uvedeného v návode
na použitie.

Záruka sa vzťahuje iba na náhradu chybných
súčiastok, s výnimkou bežného opotrebenia.

Záruka zaniká, pokiaľ boli na prístroji vykonané
zásahy neoprávnenými osobami.

Všetky ďalšie podmienky záruky, ktoré nie sú
uvedené v tomto záručnom liste, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka platného
v deň nadobudnutia platnosti tohto záručného listu.

Výrobca ani žiadny z jeho reprezentantov nie je
v žiadnom prípade zodpovedný za odcudzenie,
zneužitie, zranenie osôb a následnej škode
týmto spôsobenej.
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Upozornenie !

Úplná adresa odberateľa, telefón na kontaktnú osobu
a meno preberajúcej osoby. Dátum, pečiatka, odberateľa.podpis, 

Odberateľ potvrdzuje svojim podpisom
vyššie uvedené skutočnosti, súhlasí s pod-
mienkami garancie a funkčnosti prístroja.
Zároveň sa zaväzuje v prípade  nedodržania
podmienok garancie podľa záručného listu
a návodu na obsluhu, uhradiť náklady
na servis vrátane dopravy.

Užívateľ je povinný predložiť pri reklamácii tento záručný list.

Typ zariadenia

Číslo kúpnej zmluvy

Dátum predaja
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Užívateľ obdržal Návod na použitie (manuál)
vyššie uvedeného zariadenia :

Označiť -
hodiace sa zaškrtnúť

Podpis
a pečiatka technika :

ZÁRUČNÝ LIST

®SMIS SK, s.r.o. - výhradný dovozca vírivých bazénov Freflow Spas  do Slovenskej republiky, zaisťujúci záručný a pozáručný servis.

www.smissk.sk

™FREEFLOW   INTERNATIONAL  LIMITED

VÍRIVÉHO BAZÉNU
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WATKINS MANUFACTURING CORPORATION - 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, USA

Nasledujúci text sa vzťahuje na všetky vyššie uvedené záruky:

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ WATKINS

NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ

BAZÉN ANI ZA INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY,

VÝDAVKY ČI ŠKODY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE SÚ OBME-

DZENÉ NA ODSTRÁNENIE PODLAHOVEJ PLOŠINY, ODSTRÁ-

NENIE ĽUBOVOĽNÉHO VLASTNÉHO PRÍSLUŠENSTVA ANI

NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ALEBO NOVÚ INŠTALÁCIU

BAZÉNA V PRÍPADE POTREBY. Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie

alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných alebo následných škôd, takže

uvedené obmedzenia sa vás možno netykajú.

AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE PODMIENKY

PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE, SÚ

OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA PRÍSLUŠNEJ VÝSLOVNEJ ZÁ-

RUKY UVEDENEJ VYŠŠIE. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenie

dĺžky trvania implicitnej záruky, takže uvedené obmedzenia sa vás možno

netykajú.

Watkins ručí za štruktúru vírivého bazéna, ktorá je definovaná ako rotačne

formovaná polyetylénová vnútorná podporná štruktúra, spájajúca jedno-

liaty plášť, podlahu a vonkajšiu rímsu, na obdobie päť rokov.

Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Watkins Manufacturing Corporation („Watkins“) poskytuje

pôvodnému kupujúcemu spotrebiteľovi („vy“) záruku na nasledujúce vlastnosti

vášho nového vírivého bazéna Freeflow, keď si ho zakúpite od autorizovaného

predajcu/poskytovateľa služieb („predajca“).

Ak si chcete uplatniť záruku, obráťte sa na svojho predajcu. V prípade, že váš

predajca vám nedokáže poskytnúť potrebné služby, kontaktujte Watkins Manu-

facturing Corporation na adrese 1280 Park Center Drive, Vista California 92081,

USA, Attn: Customer Service Department na tel. čísle +1 760 305 4440 alebo

pošlite email na ahsservice@watkinsmfg.com. Na uplatnenie záruky u spoloč-

nosti Watkins alebo vášho predajcu je potrebná písomná žiadosť spolu s kópiou

dokladu o kúpe a zaplatení aj s dátumom, a to do desiatich (10) dní od zistenia

škody. Watkins si vyhradzuje právo preskúmať poruchu či chybu priamo na

mieste. Watkins alebo autorizovaný servisný zástupca opraví prípadné chyby,

na ktoré sa vzťahuje táto záruka. Okrem prípadov tu opísaných vám nevzniknú

náklady na náhradné diely, prácu ani prepravu dielov potrebných na opravu škôd

bazéna pokrytých v tomto záručnom liste. V niektorých prípadoch si váš servisný

zástupca môže účtovať vhodný poplatok za výjazd/služby opravára, ktorý nie je

obsiahnutý v tejto záruke. Váš predajca vám poskytne informácie

o týchto poplatkoch.

Plnenie záruky

Okrem prípadov opísaných vyššie sa táto záruka nevzťahuje na chyby ani poško-

denia v dôsledku normálneho opotrebovania, nesprávnej inštalácie, úprav bez

predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Watkins, v dôsledku nehôd,

vyššej moci, nesprávneho používania, zneužívania, obchodného alebo priemy-

selného využívania, použitia príslušenstva neschváleného spoločnosťou Watkins,

nedodržania pokynov uvedených vo Watkins Príručke pre Užívateľa/Majiteľa,

ani v dôsledku opráv, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako

autorizovaný zástupca spoločnosti Watkins. Úpravy zahŕňajú, ale neobmedzujú

sa na elektrickú konverziu, a ľubovoľné zmeny súčiastok alebo potrubí. Zoznam

príslušenstva schváleného výrobcom nájdete na stránke www.freeflowspas.com

alebo sa obráťte na svojho predajcu.

Obmedzenia

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, popri ktorých môžete

mať ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Právne prostriedky

5 rokov záruka na štruktúru

www.smissk.sk
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Watkins sa zaručuje za bezchybnosť materiálov a spracovanie povrchové-

ho materiálu bazéna Freeflow na obdobie päť rokov. Watkins poskytuje

záruku na toto obdobie v prípade unikania vody. Akékoľvek ďalšie nákla-

dy ako je doprava, inštalácia alebo odstránenie, sú úplnou zodpovednosťou

majiteľa vírivého bazéna.

5 rokov záruka na povrch plášťa

Watkins poskytuje dva roky záruku na komponenty potrubia inštalované

pri výrobe v bazéne Freeflow proti zatekaniu, spôsobenému chybami vo

výrobe a spracovaní. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na zatekanie try-

siek, vnútorného potrubia, vnútorných lepených spojov a hadíc.

2 roky záruka na nepresakujúce potrubia

Watkins poskytuje záruku na elektrické a mechanické súčiastky ako pumpy,

ohrievač, LED osvetlenie a ovládací systém bazéna Freeflow proti chybám

materiálov a spracovania na obdobie dvoch rokov. Niektoré časti, z ktorých

väčšina sa dá vymeniť bez použitia nástrojov, napríklad filtračné vložky,

žiarovky, zámky krytu a poistky, nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale je zaru-

čené, že neobsahujú chyby materiálov a spracovania v čase doručenia. Na

kryty bazénov ani na ostatné doplnky bazénov sa táto konkrétna záruka

nevzťahuje, ale môžu byť zahrnuté v iných zárukách. Viac podrobností 

vám poskytne váš predajca bazénov Freeflow.

2 roky záruka na súčiastky

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho užívateľa bazéna

Freeflow za podmienky, že bazén je kúpený a pôvodne nainštalovaný

v krajine kúpy – alebo v prípade bazénov kúpených v EÚ, pôvodne na-

inštalovaný v rámci EÚ. Táto záruka vstupuje do platnosti v deň doručenia

bazéna, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden rok od dátumu kúpy.

Záruka na bazén Freeflow zaniká prípadným prevodom vlastníctva alebo

v prípade, ak pôvodný kupujúci užívateľ nainštaluje alebo premiestni ba-

zén za hranice krajiny nákupu – alebo v prípade bazénov kúpených v EÚ,

nainštaluje alebo premiestni bazén za hranice EÚ, pred uplynutím

záručnej lehoty.

Rozsah záruky




