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-  BLACK EDITION  -
by NEPTUN

UTOMHUSSPA FÖR NORDISKT KLIMAT

Njut av att bada utomhus året runt
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Familjens bästa investering i välbefinnande!

Går Du i spatankar? Nu har Du rätt broschyr och sortiment i Din hand, alltid fasta 
låga priser! Välkommen till en helt ny serie av utomhusspa anpassade för vårt 
nordiska klimat.                
          

                       -    Black Edition by Neptun    -
Black Edition är framtidens spa med mycket utrustning som standard, vilket normalt är 
tillval hos många andra tillverkare på marknaden. Detaljerna är specialdesignade för Dig 
med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. I vår serie Black Edition är bl.a. cirkulations-
pump, jets av rostfritt stål, L.E.D.-belysning ovan vattenlinjen (borderlights), standard utan 
extra tillägg. Nu även med titanvärmare och vår unika isolering ”Triple Thermal Shield”

Svenska Neptuns mångåriga erfarenhet i branschen har designat och utrustat spaserien 
Black Edition till ett av marknadens mest prisvärda spa, alltid fasta låga priser! 
Oavsett vilken modell Du väljer ur serien Black Edition, får Du mycket spa för pengarna. 
Att bada spa året runt i 38 grader varmt vatten är välbefinnande för både kropp och själ. 
Att ha tillgång till massage i varmt vatten dygnet runt, årets alla dagar, är en ny livsstil som 
är helt oslagbar!

Familjens nya mötesplats och ventil i livet, en bra investering för framtiden
Till sist: Nu är det bara att välja Din favoritmodell och njuta av livet! Vi levererar 
och Du njuter till marknadens bästa priser med högsta kvalitet!

Räntefritt upp till 

36 månader
Läs mer på sid. 22

Betala lite
i taget
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Tips & Råd
Placering och underlag:
Trädäck, gjuta en platta eller på min 
stenlagda uteplats?
Oavsett val av underlag skall Du alltid 
beräkna en totalvikt på 500 kg/m2

 
Driftskostnad:
Ca 300 kr/mån, baserat på 
kontinuerlig drift med 38°C varmt 
vatten året runt samt 2-3 badtillfällen 
i snitt per vecka.

Installation:
Till våra spa krävs 3-fas anslutning. 
Påfyllning av vatten sker med hjälp 
av slang. Tömning av vatten sker 
enklast och snabbast med hjälp av 
en dränkbar pump. 

Tänk på:
Jämför gärna tomviken i kg mellan 
olika fabrikat. Ett tyngre spa borgar 
oftast för en gedigen och kraftig 
konstruktion samt en bra isolering.

Varför ett Black Edition by Neptun?

Oavsett vilken modell Du väljer ur 
spaserien Black Edition får Du något 
utöver det vanliga. 

Du får utrustning, komfort, design, 
kvalitet, funktion och driftsäkerhet 
som få andra fabrikat kan erbjuda.

Vi lyfter på hatten och gratulerar 
Dig till ett bra val – mest spa för 
pengarna! Black Edition!

Eget spabad hemma? 

            Utö  
Storlek: 229 x 229 x 96 cm
Sid. 18

            Dalarö  
Storlek: 200 x 200 x 89 cm
Sid. 6

            Aspö  
Storlek: 220 x 220 x 89 cm
Sid. 10

            Ingarö  
Storlek: 220 x 220 x 89 cm
Sid. 12

            Tyresö  
Storlek: 220 x 220 x 89 cm
Sid. 14

             Kungsholmen
Storlek: 210 x 210 x 96 cm
Sid. 8

            Resarö  
Storlek: 229 x 229 x 96 cm
Sid. 16

Design

Räntefritt upp till 

36 månader
Läs mer på sid. 22

            Muskö  
Storlek: Ø 208 x 89 cm
Sid. 4

B = Beställningsvara
   Leveranstid ca 8 veckor

B

B

B
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Mått: Ø 208 x 89 cm
Antal platser: 5 st
Antal jets i rostfritt stål: 29 st
Vattenvolym: 1200 liter
Tomvikt: 286 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 1 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut att bada utomhus året runt!

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

Patronfilter

MusköMuskö

Integrerade 
trappsteg

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål
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Kampanjpris  

54.900:-
                                   Ord.pris 79.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

M
od

el
l M

us
kö

 Muskö

Modell Muskö är vårt runda Spa i serien Black Edition. Med fem komfortabla 
och skålade säten upplever Du en skön känsla och ett fantastiskt baddjup. 
Denna väldesignade runda modell gör det lätt att umgås och trivas med 
familjen eller vännerna.

-  BLACK EDITION  -
by Neptun

DesignBeställningsvaraB

Pris per månad*
1.570:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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Mått: 200 x 200 x 89 cm
Antal platser: 6 st varav 1 liggplats
Antal jets i rostfritt stål: 33 st
Vattenvolym: 1260 liter
Tomvikt: 338 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 1 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

DalaröDalarö

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

Patronfilter

Isfack för
kylda drycker

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

1 st Liggplats

ca 79.000:-
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-  BLACK EDITION  -

by NEPTUN

M
od

el
l D

al
ar

ö

 Dalarö

Här presenterar vi ännu en trevlig modell i vår spaserie, Dalarö Black Edition. 
En familjemodell med fem sittplatser och en liggplats i en mellanklass som har 
allt. Denna storlek på spa är en storsäljare på marknaden med mycket Spa för 
pengarna i kombination med fin komfort och bra utrustning.

Design

Pris per månad*

1.570:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

Kampanjpris  

54.900:-
                                    Ord.pris 79.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

Pris per månad*
1.570:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

KungsholmenKungsholmen

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

Patronfilter

Mått: 210 x 210 x 96 cm
Antal platser: 6 st varav 2 liggplatser
Antal jets i rostfritt stål: 40 st
Vattenvolym: 1370 liter
Tomvikt: 345 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 1 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening.
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

Nackmassage i terapisäte 

2 st liggplatser

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål
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en

   Kungsholmen

Vi presenterar ännu en succémodell!

Årets nyhet! Modell Kungsholmen är det senaste tillskottet i Black Edition-serien, 
med generösa och komfortabla platser för upp till 6 personer. Snygg design och bra 
baddjup gör denna nyhet till en succé.

Design

-  BLACK EDITION  -
by NEPTUN

Pris per månad*

1.709:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

Kampanjpris  

59.900:-
                                    Ord.pris 84.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

Pris per månad*
1.709:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

AspöAspö

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjenPatronfilter

Mått: 220 x 220 x 89 cm
Antal platser: 6 st
Antal jets i rostfritt stål: 47 st
Vattenvolym: 1480 liter
Tomvikt: 365 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare. 
Vattenpumpar: 1 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

ca 92.000:-
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-  BLACK EDITION  -

by NEPTUN

M
od

el
l A

sp
ö

   Aspö

Modell Aspö är det stora rymliga spaet med endast sittplatser och gott 
om plats för 6 – 8 personer. Med hög kvalitet, komfort, design och effektiv 
massage, är detta ett komplett spa att umgås och trivas i både för den 
stora familjen eller för kompisgänget.

DesignB Beställningsvara

Pris per månad*

1.848:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

Kampanjpris  

64.900:-
                                    Ord.pris 91.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

Pris per månad*
1.848:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

IngaröIngarö

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

Patronfilter

Integrerat trappsteg

Mått: 220 x 220 x 89 cm
Antal platser: 6 st varav 1 liggplats
Antal jets i rostfritt stål: 51 st
Vattenvolym: 1480 liter
Tomvikt: 345 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 2 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

Vattenfall i rostfritt stål med 
integrerad belysning

Nackmassage i 
terapisäten

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

1 st Liggplats
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-  BLACK EDITION  -

by NEPTUN

M
od

el
l In

ga
rö

  Ingarö

Alla våra spa i serien Black Edition har en riklig standardutrustning med 
bl.a. punktbelysning ovan vattenlinjen, L.E.D. belysning under vatten, två säten 
med nackmassage, detaljer i jets av rostfritt stål, samt unik effektiv isolering helt 
anpassad för vårt nordiska klimat.
Detta och mycket mer gör spaserien Black Edition unik på marknaden.

Design

Pris per månad*

2.126:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

Kampanjpris  

74.900:-
                                    Ord.pris 109.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

Pris per månad*
2.126:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

TyresöTyresö

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

Balboa styrsystem

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

Patronfilter

Mått: 220 x 220 x 89 cm
Antal platser: 5 st varav 2 liggplatser
Antal jets i rostfritt stål: 58 st
Vattenvolym: 1450 liter
Tomvikt: 360 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 2 st á 2,5 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

Nackmassage 
i terapisäte

2 st vattenfall i rostfritt stål 
med integrerad belysning

2 st liggplatser

ca 119.000:-
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M
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  Tyresö

Modell Tyresö har två stycken liggplatser som standard. Här kan Du relaxa 
och njuta av livet tillsammans med nära och kära. Komfort, massage och 
avkoppling med standardutrustning utöver det vanliga. Samtliga spa i 
Black Edition levereras med ett tjockt thermolock som standard.
Framtidens design för den kräsne!

Design

-  BLACK EDITION  -
by NEPTUN

B Beställningsvara

Pris per månad*

2.126:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

Kampanjpris  

74.900:-
                                  Ord.pris 109.900:-

 Fraktfritt inom Sverige. 
                      Avser leverans till tomtgräns.
                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

Pris per månad*
2.126:-

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

ResaröResarö

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

Balboa styrsystem
Nu med Touch2 TMpanel !

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

2 Patronfilter

Mått: 229 x 229 x 96 cm
Antal platser: 6 st varav 2 liggplatser
Antal jets i rostfritt stål: 61 st 
Vattenvolym: 1520 liter
Tomvikt: 411 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem med Touch2TM panel.
Balboa 3 kW titanvärmare. 
Vattenpumpar: 2 st á 3,0 hk
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Ljudanläggning med 2 st popup-högtalare med inbyggd subwoofer.
Wifi-anslutning och Bluetooth®.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

Nackmassage i 
terapisäten

Ljudanläggning med Bluetooth®, 
2 st högtalare och subwoofer 

2 st liggplatser

Isfack för
kylda drycker

Integrerad trappstegVattenfall i rostfritt stål med 
integrerad belysning
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-  BLACK EDITION  -

by NEPTUN

M
od

el
l R

es
ar

ö

Ett av de största spa i Black Edition-serien är Resarö. Stora kraftiga massage-
pumpar, separat cirkulationspump och dubbla terapisäten med nackmassage, 
gör detta till en toppmodell på spamarknaden. Ljudanläggning och Wifi-anslut-
ning ingår som standard.

Design

2 Patronfilter

Inklusive ljudanläggning med suverän 
ljudupplevelse via Bluetooth®

Wi-Fi Modul

Fraktfritt inom Sverige.  Avser leverans till tomtgräns. 
                                                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

  Resarö
89.900:-

                        Ord.pris 124.900:-
Pris per månad* 

2.542:- 
*Avser 36 mån. Se info sid. 22

84.900:-

Kampanjpris  

Utan ljudanläggning

Pris per månad* 
2.403:- 

*Avser 36 mån. Se info sid. 22
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Mått: 229 x 229 x 96 cm
Antal platser: 6 st varav 1 liggplats
Antal jets i rostfritt stål: 60 st
Vattenvolym: 1545 liter
Tomvikt: 390 kg
Elanslutning: Systemspänning 400/230 V 50 Hz 3 fas 16 A, 
Balboa styrsystem med Touch2TM panel.
Balboa 3 kW titanvärmare.
Vattenpumpar: 2 st á 3,0 hk.
Separat cirkulationspump ingår som standard.
Rening: Patronfilter och ozonrening. 
Belysning i samtliga vred.
L.E.D. belysning: Under vatten och ovan vattenlinjen samt i vred 
                           med växlande eller fast sken i 7 olika färger.
Ljudanläggning med 2 st popup-högtalare med inbyggd subwoofer.
Wifi-anslutning och Bluetooth®.
Isolering: Triple Thermal Shield anpassat för nordiskt klimat.
ABS botten.
Tjockt thermolock, samt startpaket med kemikalier ingår.

MIDNIGHT
OPAL

STERLING
SILVER

SVARTSVART

Valfri färgkombination:

Insida:

Utsida:

Njut av att bada utomhus året runt!

Balboa styrsystem
Nu med Touch2 TMpanel ! 

L.E.D. belysning under vatten 
och ovan vattenlinjen

2 Patronfilter

UtöUtö

Integrerat 
trappsteg

Belysning i samtliga vred

Jets för vattenmassage 
av rostfritt stål

Nackmassage 
i terapisäten

Vattenfall i rostfritt stål med 
integrerad belysning

Isfack för
kylda drycker

1 st liggplats

Ljudanläggning med Bluetooth®, 
2 st högtalare och subwoofer 
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-  BLACK EDITION  -

by NEPTUN

Fraktfritt inom Sverige.  Avser leverans till tomtgräns. 
                                                                      inkluderar ej ev.kranlyft.

M
od

el
l U

tö

Modell Utö är flaggskeppet i serien Black Edition. Två kraftiga massagepumpar, 
separat cirkulationspump och dubbla terapisäten med nackmassage, gör detta 
till ett av marknadens bästa spa. Ljudanläggning,Wifi-anslutning samt belysning 
i alla vred ingår som standard.

Design

Pris per månad*

2.542:-
* Avser 36 mån. Se info sid. 22

     Utö
89.900:-

                        Ord.pris 124.900:-
Pris per månad* 

2.542:- 
*Avser 36 mån. Se info sid. 22

84.900:-

Kampanjpris  

Utan ljudanläggning

Pris per månad* 
2.403:- 

*Avser 36 mån. Se info sid. 22

Inklusive ljudanläggning med suverän 
ljudupplevelse via Bluetooth®

Wi-Fi Modul



20

Standardutrustning i samtliga modeller

Triple Thermal Shield
En unik isolering helt 

anpassad för vårt 
nordiska klimat. Detta 

ger en lägre 
driftskostnad än 

många andra spas på 
marknaden.

Vred
Ny design Black Edition 

av vred för både luft
 och vatten.

Jets
Jets i olika utförande 

för bästa massageeffekt.

Styrsystem
Ett av världens bästa 

styrsystem från 
amerikanska Balboa, 

driftsäkert och
lättmanövrerat.

Titanvärmare
Kraftig och mycket

hållbar värmare

L.E.D. belysning
Effektfull L.E.D.-belysning 

placerad ovan vatten-
linjen - Borderlight.

Undervattens L.E.D. med 
växlande eller fast sken i  

7 olika färger.

Locklyftare Neptun
Den lilla lättmanövererade 
lycklyftaren med gasdämpare.

Artikelnr. 99100227
Pris: 2.995:-

Locklyftare CoverMate I
Anpassad för spa placerad 
i någon form av inbyggnad, 
typ trädäck.

Artikelnr. 99100642
Pris: 2.995:-

Locklyftare

Högeffektiva filterpatroner
sitter som standard i hela
Black Edition-serien

Vid regelbunden tvätt av
filterpatronen med filtercleaner
erhåller du ett klart
och hygieniskt badvatten.

Ett lättskött och effektivt kvalitetssortiment av spakemikalier
som vi med stor erfarenhet kan rekommendera
våra spakunder. Skonsamt för din spa anläggning och
enkelt för dig att alltid ha rent och fräscht vatten i ditt spa.

Det finns även ett klorfritt alternativ från SpaCare som
heter Oxybox.

SpaCares sortiment finns hos alla välsorterade 
återförsäljare av Neptuns spa.

Neptun rekommenderar produkter från SpaCare!

Spatrappa
Förenkla i- och urstigning i spabadet 
med en robust spatrappa.
Pris: 1.495:-
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Garantivillkor
3 års fullgaranti*
5 års akrylgaranti
* Undantag gäller för följande delar: Ozonator, nackkuddar, spalock, filter och musikanläggning.
  (För vidare information se användarmanualen.)
Andra garantier gäller för kommersiell användning. Kontakta oss för vidare information.

OBS! Samtliga prisuppgifter i katalogen är rekommenderade priser inkl. moms. Vi reserverar oss för 
konstruktionsförändringar och ev. tryckfel i katalogen. 
Bilderna i denna broschyr kan avvika i utrustning och utseende.

Problemlösaren
- Så hanterar du eventuella vattenproblem i ditt utomhusspa med hjälp av våra kemiprodukter
  från Spa Care.

Problem   Möjlig orsak   Förslag på lösning

Vattnet är grumligt  1. Partiklar i vattnet  1. Tillsätt Bright & Clear
    2. pH-värdet är för högt  2. Tillsätt pH Down
    3. Dålig filtrering   3. Rengör filterpatronen med Filter Cleaner
    4. Vattnet är övermättat med 4. Byt vattnet helt eller delvis
        upplösta ämnen (TDS är för högt)

Vattnet är missfärgat  Upplöst metallsalt, koppar, järn Tillsätt No Scale
    eller andra metaller i vattnet

Skumbildning   Högt innehåll av tvål- eller Tillsätt Foam Down
    kosmetikarester

Kalkutfällningar i vattnet  1. Hög kalciumnivå  1. Tillsätt No Scale
(gråaktigt vatten)   2. pH-värdet är för högt  2. Tillsätt pH Down
    3. Alkaliniteten är för hög  3. Tillsätt Alka Down

Obehaglig lukt   1. Högt innehåll av organiska 1. Tillsätt SpaChock
        föroreningar
    2. Filterpatron smutsig  2. Rengör filterpatron med Filter Cleaner
    3. De dolda rörsystemen är 3. Rengör de dolda rörsystemen med
        smutsiga       BioFilmCleaner

Sveda i ögon eller hudirritation 1. pH-värdet är för lågt  1. Tillsätt pH Up
    2. Alkaliniteten är för låg  2. Tillsätt Alka Up
    3. TDS är för högt  3. Byt ut vattnet helt eller delvis

Obehaglig klorlukt och sveda Högt innehåll av bundet klor Tillsätt SpaChock, kontrollera pH och
i ögonen       justera efter behov

Sidor och botten känns som Kalkbeläggningar på grund av Avkalka hela badet med Descaler
sandpapper   för mycket hårt vatten  

Glatta eller hala sidor och hörn Bakterietillväxet   Activ Oxygen Granular (A)
Gröna områden på botten och Saknar desinfektion  OxyPlus Activator Liquid (B)
på sidorna       Sunwac 12
        Minichlor
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i samarbete med

Kreditbelopp Månadsbelopp
 556 kr 

 834 kr 

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och 
uppläggningsavgift tillkommer efter vald betalningsplan. Alla köp som görs 
under en kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt 
val av betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de 
kostnader som hör till det alternativet.

Representativt exempel för delbetalning 36 månader*
Kreditbelopp/Köp

45 000 kr
Rörlig årsränta

0 %
Adm.avg./mån

45 kr
Uppläggn.avg.

595 kr
Effektiv ränta

3,13 %
Kreditkostnad

2 215 kr
Ord. delbet./mån**

1 295 kr
Totalt belopp att 
betala 47 215 kr

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräk -
nat 2015-08-25 . Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade 
under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl 
en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet 
med Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre 
krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggnings  avgift till 
ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven 
Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

Dela upp din betalning 
räntefritt i 36 månader

Kostnader
Rörlig årsränta

Administrationsavgift/mån. 45 kr

Uppläggningsavgift 595 kr

 

Delbetala
50 000 kr
på 36 månader

Månad 1
1 434 kr

Månad 2
2 029 kr 

Månad 3–36 
1 434 kr/mån 

Inkluderar en administrationsavgift på 45 kr per månad + 595 kr i 
uppläggningsavgift som debiteras månad 2.

Exempel ovan: totalt betalar du 52 215 kr

Månad 36 

Betala lite i taget
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