GARANTIVILKÅR: DOLPHIN WAVE 100
Først og fremmest et stort tillykke med din nye bundsuger! Vi håber, at den lever op til dine forventninger. Skulle der mod forventning – opstå problemer med bundsugeren, har vi naturligvis garanti på den.

GARANTIVILKÅR
Garantien gælder i to år fra købsdatoen eller op til 3.000 driftstimer. Går bundsugeren i stykker indenfor denne
periode, bliver reparationen udført på vores regning. Sliddele er ikke omfattet af garantien.

Ønsker du at gøre brug af garantien på bundsugeren, skal du benytte vores garantipakke på bundsugere.
Garantipakken koster 1.400 kr. ekskl. moms og inkluderer:

1) AFHENTNING
Vi sørger for, at bundsugeren bliver hentet ved dig. Alt, hvad du skal gøre, er at pakke bundsugeren i en kasse (se
forsendelsesvejledning).

2) REPARATION
Vi adskiller maskinen, renser den og udskifter defekte dele.

3) UDSKIFTNING AF SLIDDELE
Vi udskifter sliddele ved behov. Du betaler kun for sliddelene – arbejdsløn er inkluderet.

4) LEVERING
Vi sørger for, at bundsugeren bliver leveret til dig.

KONTAKT OS PÅ TLF. 86 93 39 22 ANGÅENDE GARANTIPAKKEN PÅ BUNDSUGERE.
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Bundsugeren puttes i en plastpose eller være indpakket i plast, således at eventuelle vandrester ikke
ødelægger emballagen.
Bundplade samt filterpose udtages og medsendes ikke. Strømforsyning bedes medsendt, da eventuel fejl kan
findes der.
Bundsugeren placeres i en kasse – gerne originalkassen eller kasse med mål ca. 60 x 50 x 50 cm. Sørg for at
putte fyld i, hvis kassen er for stor, så bundsugeren ikke kan glide rundt i kassen under transport.
Følgeseddel til bundsuger udfyldes med så mange oplysninger som muligt.
Marker kassen med ”DENNE SIDE OP” for at undgå, at bundsugeren kommer til at stå med bunden i vejret
under transport.
Bundsugeren skal være mærket med tydeligt navn på svømmehallen og en kontaktperson på afhentnings/leveringsadressen + telefonnummer.
Bundsugeren placeres på det i forvejen aftalte afhentningssted.

DSV står for transporten og vil som udgangspunkt afhente pakker i tidsrummet kl. 08.00 - 16.00.

LML SPORT/DSV er ikke ansvarlige for evt. skader under transport grundet for dårlig emballering. jvf. NSAB2000 §16
stk. d.

Forsendelsesdokumenter fremsendes af LML SPORT på mail og bedes påsættes pakken.
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