
GARANTI  
 
VAD SOM TÄCKS AV MARQUIS CORP. BEGRÄNSADE GARANTI  
Marquis Corp. garanterar att våra produkter är fria från defekter i material och tillverkning under den tid 
som anges i denna garanti. Tillbehör som köps från Marquis Corp. eller en av Marquis Corp. godkänd 
försäljare och ansluts till spaet efter tillverkningen av spaet, täcks inte under denna garanti men kan ha 
andra garantier. Se bruksanvisningen för rätt användning, underhåll och installation av ditt spa. Den 
begränsade garantin gäller enbart den förste köparen av spaet och är inte överförbar.  
 
[10] STRUKTUR: Fiberglasstrukturen garanteras inte läcka på tio år. Anslutningar och tillbehör 
inkluderas inte.  
 
[7] YTA: Akrylytan har en garanti på sju år mot blåsor, sprickor och delaminering. Användningen av ett 
icke-Marquis DuraCover (spa-lock) upphäver denna garanti.  
 
[5] RÖRLEDNINGAR: Rörledningar och anslutningar har en garanti på fem år mot vattenförlust. 
Garantin täcker inte packningar och tätningar.  
 
[5] APPARATUR: Elektronisk utrustning har en garanti på fem år mot defekter i material och 
tillverkning. Utrustningen inkluderar utrustningspaket, PC-paneler, pumpar, kontrollpaneler, element 
och värmesensorer. Adagio™ ljudsystem, DVD-enheten och tillhörande komponenter har en separat 
garanti.  
 
[5] EXTERIÖR: Den syntetiska yttre panelen och DuraBase har en garanti på fem år mot sprickor och 
avflagning.  
 
[2] KOMPONENTER: Ozonatorn och GFCI har en garanti på två år mot defekter i material och 
tillverkning.  
 
[1] DELAR: LED-ljus, RF-sensorer, fjärrkontroller, ventiler, spa-lock, stereokomponenter, jetinsatser 
och beläggningar har en garanti på ett år. Dessa delar kvalificerar sig inte för att täckas av 
tillverkningsgaranti. Säkringar, lampor som inte är LED, yttre paneler i trä, filter, filterlock, vadderade 
huvudstöd, behållaren för kemikalier, och andra föremål som speciellt nämns i denna garanti 
garanteras vara fria från defekter i material och tillverkning vid tiden för leveransen. Dessa delar 
kvalificerar sig inte för att täckas av tillverkningsgaranti..  
 
VILLKOR FÖR MARQUIS CORP. BEGRÄNSADE GARANTI  
Villkoret för din garanti startar på dagen för försäljningen till dig och fortsätter under den tid som anges 
i garantin för varje komponent.  
 
VAD DU SKA GÖRA OM DU FÅR PROBLEM  
Om inget annat anges skriftligen av Marquis Corp., är Marquis Corp. eller dess ombud godkända att 
utföra garantiservice på spa från Marquis Corp. Vid problem ska du kontakta godkänd försäljare. Du 
blir ombedd att tillhandahålla följande information när du begär garantiservice: namn, adress och 
kontaktinformation; serienummer; en beskrivning av ditt spa och av problemet. Du blir ombedd att 
uppvisa kvitto på ditt spa innan du får garantiservice.  
 
VAD GÖR MARQUIS CORP. VID PROBLEM  
Marquis Corp. samtycker till att reparera rörledningar eller ytdefekter och att reparera eller sätta 
utbytesdelar istället för en fabriksinstallerad komponent som täcks under denna garanti, som vid test 
och undersökning av Marquis Corp. visat sig ha tillverkningsfel. Allt material som återsänds till Marquis 
Corp. För undersökning måste har förskottsbetald frakt. Marquis Corp. tillhandahåller delar och arbete 
där det är tillämpligt (enligt ett förutbestämt schema) utan kostnad för reparation eller byte av 
komponenter som inte fungerar på grund av tillverkningsfel. Auktoriserad försäljare kan ta ut en extra 
avgift för service och resekostnader. Om Marquis Corp. eller dess ombud bedömer att ditt problem 
kan åtgärdas genom att skicka en reservdel till dig för installation, kommer du att få reservdelen utan 
kostnad när du lämnar in den trasiga delen. Alla reservdelar får samma garantistatus som spaet i 
vilket de installeras, inklusive tiden som återstår av garantin och har ingen separat eller egen garanti. 
För att möjliggöra reparationer kan Marquis Corp. eller dess ombud kräva åtkomst till utrustningen. 
Det är ditt ansvar att tillhandahålla obehindrad åtkomst.  



VAD SOM INTE TÄCKS AV MARQUIS CORP. BEGRÄNSADE GARANTI  
Ingen garanti gäller för något spa som har (i) modifierats, ändrats eller anpassats utan skriftligt tillstånd 
från Marquis Corp.; (ii) missköts eller använts på annat sätt än i enlighet med spa-ägarens 
bruksanvisning; (iii) reparerats av tredje part utan godkännande av Marquis Corp.; (iv) felaktigt 
installerad av någon; (v) använd med utrustning som inte täcks av denna garanti, så att problem kan 
tillskrivas sådan användning; (vi) flyttat så att problem kan tillskrivas flyttningen; (vii) placerats på 
annat stödunderlag än vad som specificerats i de skriftliga instruktionerna för spaet; och (viii) skada 
som orsakas av pH-värde som inte ligger inom 7,4 till 7,6 och annan felanvändning av kemikalier. Se 
instruktionerna i bruksanvisningen för rätt användning, underhåll och installation av ditt spa. Andra 
punkter som inte inkluderats i denna garanti är fraktkostnader; arbets- och materialkostnader i 
samband med borttagning och ersättning av spaet; skador på eller blekning av spaets yta och fläckar 
på spaets yta eller utrustning som beror på stötar, repor, slipande eller frätande rengöringsmedel; 
skador på grund av extrem vattentemperatur utanför 0 °C till 49 °C (32° F till 120 °F), även om skadan 
på spaets yta eller utrustningen orsakats av naturfenomen, blåst eller spänningssprång. Skador på 
spaets yta och anslutningar som orsakats av spaets lämnats otäckt och utan vatten med direkt 
exponering för solljus, kan orsaka solvärmeskador och gör denna garanti ogiltig.  
Andra kostnader som inte hänger samman med direkt reparation av spaet, t.ex. telefonkostnader och 
förlorad arbetsförtjänst inkluderas inte i garantin. Om  
Marquis Corp. serienummerplatta har tagits bort eller manipulerats, är garantin ogiltig. Kunder får inte 
demontera sitt spa och alla försök att demontera systemen, annat än vad som beskrivs häri, utgör en 
modifiering eller ändring av spaet, som gör gällande garanti ogiltig.  
 
BEGRÄNSNINGAR  
Din enda och exklusiva möjlighet och Marquis Corp.s hela ansvar i samband med tillverkning och 
försäljning av sina spa-produkter är reparation eller byte (efter Marquis val) av en felaktig del, i 
enlighet med den begränsade garantin. All annan uttrycklig eller antydd framställning eller garanti, 
inklusive antydda konsumentgarantier eller lämplighet för något speciellt ändamål eller och inte 
inkräktar på andra rättigheter, exkluderas så långt den är möjligt enligt lag.  
Utöver vad som kan krävas av gällande lagstiftning, ska Marquis Corp. inte vara skyldigt för 
personskada, förlust eller skada på person eller egendom, även om de inträffar i samband med 
tillverkning eller försäljning av dess spa-produkter. Detta inkluderar skada som är indirekt, rättslig 
påföljd, speciell, oförutsedd eller som uppstår genom bruk av produkten (inklusive men inte begränsat 
till förlorad användning) oavsett om anspråket för sådan personskada, förlust eller skada baseras på 
kontraktsbrott, garantibrott eller skadestånd, även om Marquis Corp. tidigare har informerats om 
möjligheten för sådan skada.  

Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter men du kan också ha andra rättigheter, vilka 

varierar mellan olika länder. 


