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Watkins Manufacturing Corporation (“Watkins”) antaa alkuperäiselle kuluttajaostajalle
(“sinä”) seuraavat takuut uudelle Endless Pools® -fitnessjärjestelmälle tai Endless Pools
-yrityksen toimittamalle SwimCross™-liikuntajärjestelmälle, kun se on ostettu valtuutetulta
jälleenmyyjältä/huollon tarjoajalta (“jälleenmyyjä”).
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vuoden kuoren vuotamattomuustakuu
Watkins antaa kymmenen vuoden vuototakuun Endless Pools -fitnessjärjestelmän
tai SwimCross-liikuntajärjestelmän kuoren vikojen suhteen.
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vuoden vuotamattomuustakuu putkistolle
Watkins antaa viiden vuoden takuun sille, että Endless Pools -fitnessjärjestelmä
tai SwimCross-liikuntajärjestelmä ei vuoda valmistuksesta ja työnlaadusta
johtuvien virheiden takia. Tämä takuu kattaa erityisesti vuodot seinäkiinnitysten,
suutinliitosten, sisäisten putkistojen, sisäisten liimauskohtien, laskuputkien,
letkujen ja kaikkien erikseen liitettyjen osien osalta.
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vuoden takuu osille
Watkins antaa viiden vuoden takuun sille, että Endless Pools -fitnessjärjestelmän
tai SwimCross-liikuntajärjestelmän sähköosat, pumput, vesisuihkut, ilmaventtiilit,
vivut, kehykset ja muut osat ovat virheettömiä materiaalien 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 toimitusajankohtana. Järjestelmän kannet ja muut lisävarusteet suljetaan
erityisesti pois tämän takuun piiristä, vaikka ne voivat olla muiden takuiden
kattamia. Tiedustele yksityiskohtaisia tietoja Endless Pools -fitnessjärjestelmän tai
SwimCross-liikuntajärjestelmän jälleenmyyjältä.

5

vuoden takuu kuoren pintamateriaalille
Watkins antaa seitsemän vuoden takuun sille,että Endless Pools -fitnessjärjestelmän
tai SwimCross-liikuntajärjestelmän akryylipinnoitemateriaalissa ei ilmene
materiaali- tai valmistusvirheitä. Lisäksi akryylipinnoitemateriaalin rakenteelle
annetaan seitsemän vuoden takuu vuotoja vastaan. Akryylipinnoitteet ovat
kosteudenkestäviä eivätkä ime hajuja, bakteereja tai epäpuhtauksia.

vuoden lämmittimen takuu
Watkins antaa viiden vuoden ehdottoman takuun sille, että lämmittimessä
ei esiinny vikoja, jotka johtuvat materiaaleista ja valmistusvirheistä. Tämän
takuun määritelmässä ehdoton tarkoittaa takuun kattavan tilanteet, poissulkien
kaupallinen tai teollinen käyttö ja väärä asennus, joissa osa ei toimi kunnolla
järjestelmän yhteydessä.
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vuoden ulkopaneloinnin takuu
Watkins antaa viiden vuoden takuun sille, että Endless Pools -fitnessjärjestelmän
tai SwimCross-liikuntajärjestelmän ulkopaneloinnin materiaalissa ei esiinny
vikoja, jotka johtuvat materiaaleista ja valmistusvirheistä. Tämä takuu kattaa
erityisesti kaapin rakenteen (pinnan likaantumista lukuun ottamatta), mukaan
lukien materiaalin ja kokoonpanon.
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vuoden valoasennelmien takuu
Watkins antaa kahden vuoden takuun sille, että LED-valojen asennelmissa, joihin
kuuluvat kaikki järjestelmän valot, mukaan lukien vedenalaiset ja ulkopinnan valot,
ei ole materiaali- eikä valmistusvirheitä.
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vuoden audiojärjestelmän takuu
Watkins antaa vuoden takuun sille, että tehdasasennetussa audiojärjestelmässä,
mukaan lukien stereolaitteistossa, kaiuttimissa ja vahvistimessa, ei ole materiaalieikä valmistusvirheitä.

vuoden vedenpuhdistusjärjestelmän takuu
Watkins antaa kahden vuoden takuun sille, että sähköisissä osissa, otsoniputkissa,
sulkuventtiilissä, suihkutuslaitteessa, UVC-lampussa, koronapurkauskennossa
ja koronapurkauksen otsonipuhdistusjärjestelmässä ei ole materiaali- eikä
valmistusvirheitä.

Endless Pools® ja SwimCross™ ovat Watkins Manufacturing Corporationin tavaramerkkejä.
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Seuraavat asiat koskevat yllä mainittuja takuita:
Takuun laajuus
Tämä takuu annetaan vain Endless Pools -fitnessjärjestelmän tai SwimCrossliikuntajärjestelmän alkuperäiselle kuluttajaostajalle, kun se on ostettu ja alun perin asennettu
ostomaassa, tai EU-maissa ostetuille ulkoporealtaille, kun ne on alun perin asennettu
EU-maassa. Tämä takuu alkaa järjestelmän toimituspäivänä ostajalle, mutta ei missään
tapauksessa myöhemmin kuin vuoden kuluttua ostopäivästä. Tämä takuu päättyy omistajan
muuttuessa tai jos alkuperäinen ostaja asentaa tai siirtää järjestelmän pois ostomaasta
ennen takuuajan päättymistä.
Ostajan toiminta takuutilanteessa
Takuuvaatimusta tehtäessä pyydämme ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään. Siinä tapauksessa,
että ostaja ei onnistu saamaan palvelua jälleenmyyjältä, pyydämme ottamaan yhteyttä
Watkins Manufacturing Corporationiin, 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, USA
Attn: Customer Service Department (Asiakaspalveluosasto) (800) 999-4688 tai Yhdysvaltain
ulkopuolella +1 760 598 6464 tai sähköpostitse osoitteella customerservice@watkinsmfg.
com. Watkinsille ja/tai jälleenmyyjälle on annettava kirjallinen ilmoitus takuuvaatimuksesta,
sekä alkuperäinen ostokuitti, josta näkyy ostopäivämäärä, kolmenkymmenen (30) 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 järjestelmän korjauksessa tarpeellisten osien rahtikuluista ei
veloiteta maksua tämän takuun kattamia vikoja korjattaessa. Joissakin tapauksissa huoltoliike
voi veloittaa korjaajan kohtuulliset matka/huoltokulut, jotka eivät ole tämän takuun kattamia.
Näistä kuluista saat lisätietoja kysymällä jälleenmyyjältä.
Rajoitukset
Yllä esitettyä 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 toimitusta edeltävien ohjeiden tai
omistajan käyttöoppaan ohjeiden laiminlyönnistä tai korjauksista, joita on tehnyt tai yrittänyt
tehdä muu kuin Watkinsin valtuuttama edustaja. Muutoksiin kuuluvat näihin rajoittumatta
kaikki osien tai putkiston muutokset tai sähköjännitteen vaihto. Valmistajan hyväksymien
lisävarusteiden luettelo on saatavilla jälleenmyyjältä.
Vastuuvapautukset
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA WATKINS EI OTA VASTUUTA JÄRJESTELMÄN
KÄYTÖN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA
KUSTANNUKSISTA, KULUISTA TAI VAURIOISTA, JOIHIN VOI KUULUA MUUN MUASSA
TERASSIN TAI MUUN TILAUSTYÖNÄ RAKENNETUN RAKENNELMAN PURKAMINEN TAI
JÄRJESTELMÄN POISTAMINEN TAI UUDELLEEN ASENTAMINEN, JOS TARPEEN. Joissakin
osavaltioissa ja 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 osavaltioissa ja 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 osavaltioiden ja maiden välillä.
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