Köpvillkor Spabad
Leverans

Vid köp av spabad från Österlens Poolcenter AB ingår leverans till tomtgräns. Spabadet
kommer i de flesta fall med bil & släp från vårt lager i Tomelilla.
Därefter lastas det av och rullas in på högkant på pall med skydd på marken och
dras därefter in med handtruck. Spabadet behöver ett utrymme i höjd på minst 25cm
mer än spabadets största längd/bredd.
Ett spabad som mäter 200x200cm behöver 225cm i höjd för att kunna rullas in.
Då bredden på spabadet är 95cm, så behövs en bredd i t.ex grind på 110cm . Obs! detta
gäller vid kort passage, vid längre sträckor där man behöver svänga spabadet krävs det
större bredd.
Det krävs ett plant underlag att rulla in spabadet på. Det får inte finnas några hinder så
som murar, buskar eller trappor. I dessa fall är ett kranbilslyft nödvändigt. Detta sker till en
löpande kostnad beroende på vilket avstånd det gäller och vilken typ av kranbil som behövs
för att lyfta spabadet. Vi har ett brett kontaktnät av kranbilsfirmor för att hitta den bästa och
framförallt mest prisvänliga lösningen för er som kund.
Spabadet rullas fram på högkant till den plats ni märkt ut på förhand. Därefter läggs det ner
och samtidigt drar man in elkabeln undertill för ett dolt montage.
I de flesta fall ska elkabeln in i spabadet under liggdelen på den sidan där displayen sitter.
Säkerställ innan leverans att ni vet var kabeln ska kopplas in i spabadet. Kabeln ska in i mitten på servicesidan och 15cm in i karet. Låt kabelskyddsröret sticka upp en bit och ha extra
kabel så att installationen går att genomföra.
Obs! Våra tekniker har inte elkabel med sig.
Spabadet sätts på plats och mäts in för en perfekt placering. Detta godkänns av er som
kund innan vattenpåfyllnad påbörjas. Det är mycket viktigt att underlaget är plant, i annat
fall så upphör alla garantier att gälla för spabadet.
Därefter sker montering av lockfästen samt eventuell montering av locklyftare och
genomgång av den allmänna skötseln av ert spabad.
När väl spabadet är vattenfyllt avslutas det med en genomgång av SPA-kemi samt
spabadets funktioner. Manual medföljer. Vi rekommenderar att ni läser igenom denna
noggrant för att underlätta framtida skötsel.

El-installation

Alla modeller kräver 3x16A (förutom Svalbard/Reyjkavik som kopplas in på 1x16A).
Elkabeln som ska användas ska vara en 2,5m2 kabel. Det är en fast elinstallation som görs.
Vid eventuella provisoriska installationer gäller ingen installationsgaranti. Huvudströmbrytaren ska placeras i närheten av spabadet. Det skall finnas en separat jordfelsbrytare till
spabadet. Obs! Det är viktigt att kabeln är inkopplad från brytaren fram till spabadet och
inte enbart kopplad till brytaren då elkabel inte ingår i spabadet.

Placering av Spabadet

Spabadet skall placeras på en hårdgjord yta som är 100% jämn och klarar badets belastning. Det kan placeras direkt på markplattor, trädäck eller gjuten platta. Dock aldrig direkt
på gräsmatta, jord etc.
Spabadet kan sänkas ner i exempelvis trädäck. Då är det viktigt att tänka på dränering för
regnvatten mm, så inte teknikutrymmet blir vattenfyllt. Tänk även på att en servicetekniker
ska kunna komma till vid eventuell service eller reparation. Servicetekniker demonterar ej
t.ex trädäck.

Timpriser

Servicemontör: 476 kr/tim. (595 kr ink moms)
Vi debiterar endast hel- eller halvtimmar.
Tiden räknas när servicemontören är på plats.
Framkörningsavgift A: 200 kr/besök. (250 kr ink moms).
Detta gäller upp till 2 mil från närmaste butik.
Framkörningsavgift B: 300 kr/besök. (375 kr ink moms)
Detta gäller 2-5mil från närmaste butik.
Framkörningsavgift C: 500 kr/besök. (625 kr ink moms)
Detta gäller 5 - 10 mil från närmaste butik.
Omkostnader för servicebil: 200 kr/Besök. (250 kr ink moms)
Minsta Debitering: 1/2tim arbete, framkörningsavgift A, Servicebil
Total kostnad 638 kr/tim. (798 kr ink moms)

Betalningsvillkor

Spabadet skall vara fullt betalt innan leverans. Det går att betala via faktura, med kort
eller kontant i någon av våra butiker eller på avbetalning via Wasa Kredit.
Väljer ni faktura så ska den vara betald senast två dagar innan leverans, detta för att vi
ska kunna se en godkänd betalning.
I de fall då kranbil krävs faktureras detta i efterhand, med en kopia från kranbilsfirman.
Obs! Inga påslag på kranbilsleverans sker från Österlens Poolcenter AB.

Vi vill göra köparen uppmärksam på

Att underlaget ska vara klart vid leverans.
Att elen ska vara framdragen enligt anvisningar ovan.
Att det skall finnas riklig tillgång till vatten samt nyckel i vattenkastaren och slang
som räcker fram till spabadet.
Att det skall finnas tillgång till el 230v.
Att samtliga elinstallationer skall utföras av behörig elektriker.
Att om monteringen inte kan utföras, på grund av bristande förarbete eller annan inträffad
omständighet som ej vållats av Österlens Poolcenter AB, vid beräknad tidpunkt skall
köparen ersätta alla eventuella kostnader detta medför Österlens Poolcenter AB.

Skadestånd – Ersättning

Österlens Poolcenter AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund t.ex gällande
hantverkare, kran- eller tankbil, markentreprenör eller liknande, vid eventuell försenad
leverans, fel i leverans ,trasigt gods eller av annan orsak.

Reklamation

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Österlens Poolcenter AB:s
köpvillkor. Reklamation av vara ska ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation måste varan skickas till Österlens Poolcenter AB för kontroll/reparation innan vi eventuellt ersätter varan. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi godkänt reklamationen,
måste ni som kund betala varan. Vi skickar kredit när vi mottagit den reklamerade varan och
godkänd reklamationen. Alla reklamationer skall göras skriftligen på Österlens Poolcenters för
reklamationer avsedda blankett. Den kan skickas till dig via E-post eller vanlig post.

Gör så här

• Kontakta Österlens Poolcenter AB för att få en reklamationsblankett
• Fyll i reklamationsblanketten
• Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada.
Foto går också bra att e-posta till reklamation@osterlenspoolcenter.se

Force Majeure

Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på
transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det
må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande,
berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis
annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.
Leverans: OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad och ett
ordererkännande har skickats till er, ej från datum för lagd order.

Kontakt Uppgifter

Österlens Poolcenter AB		
Österlens Poolcenter AB
Malmövägen 6			
Varuvägen 1
273 35 Tomelilla			
246 42 Löddeköpinge
0417-777777			0417-777 777
info@osterlenspoolcenter.se
Innehar godkänd F-Skatt
Entreprenad försäkringen.
Ovanstående villkor accepteras:
Datum:

Expeditionskostnad

Tillkommer på fakturan med 20kr/faktura (25kr ink moms)
Faktura via mail är kostnadsfritt.

ÖSTERLENS
POOL CENTER AB
Räntefri avbetalning!

Underskrift:
Namnförtydligande:

www.osterlenspoolcenter.se
Varuvägen 1 		
246 42 Löddeköpinge
0417-777 777		

Odengatan 6
273 34 Tomelilla
0417-777 777

