
Företagshyra/-leasing spabad

Installations- och 
servicepaket



Servicepaket företagshyra spabad 
Vid företagshyra av spabad så väljer du vilken nivå på servicepaket du villl ha. 

Vill du hämta materialet själv i butik eller vill du ha två eller flera besök på 

plats per år?

Servicepaket Silver 
Innehåller följande produkter som hämtas i butik 

• Kemi för hyres- leasingperioden 
• Spavårdsartiklar
• Nya filter varje år under perioden 
• Ny ozonator/ UV-C lampa var 1:a-5:e år beroende på modell (arbete ingår ej)
• Fyra fria vattenanalyser i teststation i butik per år 

Månadskostnad Silver: 

Pris från: 218:- exkl moms/mån beroende på modell (exempel Nordic Impulse DP)

Servicepaket Guld 
Innehåller samma produkter som i servicepaket Silver samt: 

• Leverans av kemi och filter till adress (inom max 50 km från butik)
• Kontroll av vattenkvalité på plats 2 ggr/år
• Allmän genomgång på plats av badet 1 gg/år
• Detta innebär totalt 2 besök på plats per år

Månadskostnad Guld:

Pris från: 577:- exkl moms/mån beroende på modell (exempel Nordic Impulse DP)

Servicepaket Platinum 
Innehåller samma produkter som i servicepaket Guld samt:

• Kontroll av vattenkvalité på plats 12 ggr/år 
• Rengöring/utbyte av filter på plats 12 ggr/år
• Allmän genomgång av badet på plats 2 gg/år
• Totalt 12 besök per år

Månadskostnad Platinum: 

Pris från: 2 402:- exkl moms/mån beroende på modell (exempel Nordic Impulse DP)

Obs! Priser för service- och installationspaket kan ändras utan särskilt meddelande. Kostnad för valt spabad tillkommer.



Vad ingår i servicepaketet per år (exempel Nordic Impulse DP)

Antal Produkt

2 st SpaBrom 1kg tabletter 20g

2 st SpaKlor 1kg granulat

1 st Teststrips 4 InstaTest Cl, Br, pH, Alk, Cya, 50 strips

1 st Rörrengöring 1 liter

1 st Spa Filtertvätt PRO 800g 

4 st SpaDisc fettabsorbator

1 st Spadammsugare Mano Vac (1 st under avtalsperioden)

1 st Linersvamp med utbytbara svampar  

1 st Filterpatron Nordic (Impulse, Crown II, Warrior XL m.fl.)

1 st Ozonator Uo3, Nordic (ca 5 år vid standardfiltercykel)

4 st Vattenanalys i teststation i butik

Installation
Installationspaket ska alltid adderas till baspriset vid hyra och kan även köpas

till vid leasing.

Detta ingår:

• Leverans till tomtgräns

• Elanslutning av badet och driftsättning samt funktionskontroll

• Genomgång av funktioner, underhåll och skötsel

• Startpaket original med kemikalier, testset och spavårdsguide 

Villkor:

När badet ska anslutas ska det stå på avsedd plats och vara vattenfyllt.

El ska vara framdragen till avsedd plats + 3 meter extra. Ansluten av behörig 

elektriker med separat jordfelsbrytare och arbetsbrytare inom synhåll från badet. 

Detta ombesörjes av hyres-/leasingtagaren. Kan offereras separat om så önskas. 

Pris: 7 990 kr exklusive moms 

Gäller inom 5 mils radie från butik.

Tillval:

Köp till förmonterad europahandske inklusive 3 m kabel (kopplad 2 alt 3 x 16A, enligt 

vår rekommendation)

• Om förmonterad europahandske väljs ska kund tillse att monterad honkontakt 

europahandske finns avlämnad där spabadet ska installeras.
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