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Produkten du har köpt levereras tillsammans med en begränsad garanti. Bestway® står bakom sin kvalitetsgaranti och försäkrar, genom en 
utbytesgaranti, att din produkt kommer att vara fri från tillverkningsfel som leder till läckor.
För att göra ett garantianspråk måste detta formulär fyllas i och levereras med en kopia av kvittot till ditt lokala Bestway®-servicecenter. 
Kontakta ditt lokala Bestway®-servicecenter innan du skickar några dokument – de kommer att ge dig instruktioner om vad du behöver för ditt 
anspråk. Bestway® kommer inte att ersätta några produkter som anses ha försummats eller ha använts utanför ägarhandledningens riktlinjer.
Bestway®s garanti täcker tillverkningsfel som upptäckts när produkten packats upp eller när den använts enligt rekommenderade anvisningar i 
användarmanualen. Denna garanti gäller bara produkter som ej har modifierats av en tredje part. Produkten måste lagras och hanteras i 
enlighet med tekniska rekommendationer.
Garantin täcker ej skador som uppkommit till följd av felaktig användning, missbruk, försummelse, inklusive, men ej begränsat till kollisioner, 
brand, felaktigt voltantal, överdriven värme, felaktig installation, felaktig sladdragning eller olämpliga tester eller förvaring.
Ersättningar och reparationer förlänger inte garantins giltighetstid. Det datum som anses som start för garantin är endast det som anges på 
originalkvittot/fakturan.

Välj ditt SPA

SPAPUMP Produktnr: 

FAX/E-POST/TEL: Se ditt land enligt den information du hittar på baksidan eller på vår hemsida.
www.bestway-service.com
Ange dina fullständiga adressuppgifter. Obs: Ofullständiga adressuppgifter kommer att leda till försenade leveranser.
Bestway förbehåller sig rätten att ta betalt för återleverans av olevererade paket där felet ligger hos mottagaren.

Datum för inköpskvitto:TILL: Bestway® Service Department 

KundnummerDATUM

Värmesystemet fungerar inteSpat läcker Vattenfiltrersystemet fungerar inte

Lay-Z-Massage System fungerar inte 

Saknade delar – Använd koden för den saknade delen, vilken du 
hittar i manualen.

Kontrollpanelen visar fel som inte kan åtgärdas   

Pumpen läcker   Adapter läcker 

Övrigt (vänligen beskriv)

OBLIGATORISKA UPPGIFTER – SKRIV LEVERANSADRESS

SPAPUMP Batchnummer:  

Namn: Adress:

Postkod:

Land: 

Alla bilder är enbart som illustration. Ej skalenliga.

Stad:

Mobiltelefon: Telefon:

Fax:

Återförsäljare:

FÖR FAQ, MANUALER, FILMER OCH RESERVDELAR, BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.BESTWAY-SERVICE.COM
FILMER FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGA PÅ VÅR BESTWAY-KANAL PÅ YOUTUBE: http://youtube.com/user/BestwayService.

E-post:

SPAPOOL Batchnummer:

Problembeskrivning

Tillverkaren BESTWAY®s begränsade garanti

VIKTIGT: ENDAST SKADADE DELAR KOMMER ATT ERSÄTTAS, INTE HELA PAKETET.
Bestway förbehåller sig rätten att kräva fotografiskt bevis för defekta delar eller att kräva att 
föremålet skickas för testning.
För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att se till att alla uppgifter du anger är kompletta.


