
 

 

Vi samarbetar med SVEA Finans för en säker  

och enkel betalning och finansiering 

 

Information om Webpay-faktura: 

Vid fakturabetalning samarbetar vi med Svea Finans. För att betala med faktura måste du ange ditt 

personnummer eller organisationsnummer, en kreditkontroll kommer sedan att göras. 

Förutsättningen för att betala med faktura är, bland annat, att du är folkbokförd i Sverige och är 

över 18 år. Du kan inte ha några betalningsanmärkningar. Alla fakturor har överförts till Svea Finans 

egendom och samtliga betalningar skall endast ske till Svea Finans. Betalningsvillkoren är 14 dagar. 

Vid försenad betalning gäller påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning 

kommer fakturan att överföras till inkasso. 

Information om Webpay Delbetaling: 

Genom vårt samarbete med Svea Finans kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed delbetala 

ditt köp. Kredittiden, som är från 6 - 60 månader, väljer du genom att kryssa för det alternativ som 

är rätt för dig. Du gör detta i online butiken eller efter överenskommelse med en av våra säljare. 

Köpet kan betalas i sin helhet när som helst inom förfallodagen. 

För att betala med delbetalning måste du ange ditt personnummer. En kreditkontroll kommer 

sedan att utföras. Förutsättningen för delbetalning är, bland annat, att du är folkbokförd i Sverige 

och över 18 år. Du kan inte ha betalningsanmärkningar. 

Exempel på att köpa familjefavoriten Storm: 

79.900:- 
Du sparar kr 46.900:-  Önskar du finansiering  
 

(ord. Kr 126.800:-)  End. 1. 562:- per månad 
 

 

 
 

Om du har frågor om dina finansieringsalternativ, ring SVEA på 73 93 06 70 för utökad information. 

Allmän information Möjligheter och villkor på SVEA hittar du här Standardiserad eurpoeansk 

information om konsumentkrediter hittar du här 

 

 

        



 

Ändra temperatur 

 

För att ändra temperaturen, tryck upprepade gånger på WARM- eller COLD knappen tills 

önskad temperatur är inställd (blinkar medan du gör det). Efter en kort tid återgår skärmen och 

visar vattentemperaturen.  

Temperaturlås och Spalås 

 

Panelen kan låsas för att undvika oönskade temperaturförändringar. 

Om badet är temperaturlåst kan du fortfarande använda jetpumparna men inte ändra 

temperatur eller andra programmerbara funktioner, då de kommer att vara låsta. 

Genom att aktivera spalåset kommer hela badet att låsas, men alla automatiska funktioner 

kommer fortsätta att fungera. 

Aktivering av temperaturlås: 

Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills LOCK visas i panelen  

Tryck på WARM-knappen så visas TEMP i panelen.  

Tryck på WARM-knappen så visas OFF på panelen  

Tryck på WARM-knappen så visas PÅ i panelen  

Tryck på MENU för att spara (om du inte vill spara, vänta tills panelen återgår till grader)  

Aktivering av spa-lås:  

Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills LOCK visas i panelen  

Tryck på WARM-knappen så visas TEMP i panelen.  

Tryck på WARM-knappen så visas PANL i panelen  

Tryck på WARM-knappen så visas OFF på panelen  

Tryck på WARM-knappen så visas PÅ i panelen.  

Tryck på MENU för att spara (om du inte vill spara, vänta tills panelen återgår till grader)  

Hur låser man upp temperatur och spa-lås?  

Detta låser upp alla lås  

OBS! Om badet är låst med temperatur och spa-lås måste processen upprepas två gånger 

             Huvudskärm 

Håll WARM intryckt (temp upp)                    Tryck försiktigt två gånger på MENU-knappen          

                                                                              (medan du håller TEMP UPP intryckt). 
 


