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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estas condiciones de venta anulan y reemplazan a todas las anteriores.

Los datos y las características indicadas no son vinculantes para Jacuzzi Europe Spa, que tiene derecho a modificarlos sin previo aviso.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Дан ные ус ло вия про да жи де ла ют не дей ст ви тель ны ми все пре ды ду щие 
ус ло вия

Ука зан ные дан ные и ха ра к те ри сти ки не яв ля ют ся обя за тель ны ми для ком па нии Jacuzzi Europe S.p.a., ко то рая ос та в ля ет за со бой пра во вно сить 
лю бые из ме не ния, ко то рые она со чтет нуж ным, без пре ду пре ж де ния и без при ня тия на се бя обя за тель ст ва по за ме не.

LISTA DE PRECIOS
ПРАЙС-ЛИСТ
CENNIK
COLLECTION

01.11.2021 - Euro €
IVA no incluido

без НДС
Nie uwzgledniono podatku VAT obowiazujacego w Europie

INTERNATIONAL - ES/RU/PL

Art. 1 Disposiciones generales
1.1. Salvo cualquier excepción específicamente acordada por escrito, las condiciones generales actuales son de 
aplicación a todos los contratos de venta actuales y futuros celebrados entre las partes.
Art. 2 Formación y propósito del contrato
2.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se compromete a servir todos los pedidos que se realicen, únicamente después de su 
aceptación por escrito. La aceptación del pedido por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. también puede conllevar 
su ejecución.
Art. 3 Entrega
3.1. Salvo que se llegue a cualquier otro acuerdo por escrito, la entrega se realizará desde la fábrica de Valvasone 
(PN), Italia. Si el comprador (minorista) no organiza la recogida de la mercancía, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá 
derecho a enviarla mediante un transportista de confianza. En el caso de no realizar la recogida, el comprador 
(minorista) se verá obligado a abonar los gastos de almacenamiento.
3.2. Las condiciones de entrega acordadas son indicativas. En el supuesto de que se produzcan retrasos, el 
comprador (minorista) no podrá presentar ninguna reclamación ni pedir indemnización por daños.
Art. 4 Embalaje
4.1. El embalaje de los productos se ajusta a las normas internacionales de transporte terrestre mediante vehículos 
motorizados. El embalaje no estándar implicará un cargo adicional que se acordará en el momento de realizar 
el pedido.
Art. 5 Cancelación de pedidos
5.1. El pedido del comprador (minorista) constituye una propuesta en firme de compra. No podrá cancelarse 
ningún pedido sin el consentimiento por escrito de Jacuzzi Europe S.p.A. En caso de que se produzca una 
cancelación de pedidos, Jacuzzi Europe S.p.A. también se reservará el derecho a exigir compensación por daños.
Art. 6 Diseño – Datos técnicos
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se reserva el derecho a detener, sin previo aviso, la fabricación de cualquier modelo y de 
alterar también cualquier modelo durante el proceso de producción, sin que ello la obligue a tener que realizar 
las mismas modificaciones en los productos previamente vendidos.
6.2. Los datos y las características de los documentos técnicos y de publicidad de Jacuzzi Europe S.p.A. (catálogos, 
manuales, folletos publicitarios, ilustraciones, tarifas de precios) están sujetos a modificaciones y no son vinculantes.
Art. 7 Precios
7.1. Los precios (IVA no incluido) son los que se estipulan en las listas de precios, están vigentes en el momento 
de realizar el pedido y hacen referencia a las mercancías que se entregan desde la fábrica de Valvasone (Pn), en 
Italia, salvo que se acuerde lo contrario.
7.2. Los precios, presupuestos y descuentos están sujetos a variación sin necesidad de previo aviso alguno por 
parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Todos los pedidos que se reciban tras haberse modificado las listas de precios, así como llos envíos planificados, 
concretamente después de que hayan transcurrido 30 desde la notificación de la variación en cuestión, estarán 
sujetos a los nuevos precios.
Art. 8 Pago
8.1. El pago de las mercancías se considerará válido únicamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. haya recibido los 
importes pertinentes. 
8.2. Cualquier retraso o irregularidad en el pago otorgará a Jacuzzi Europe S.p.A. el derecho a suspender el 
suministro o anular los contratos actuales, incluso si no están relacionados con los pagos en cuestión, así como 
también el derecho a recibir compensación por cualquier daño que ello pudiera haberle causado (incluidos daños 
relacionados con la devaluación de la moneda). Jacuzzi Europe S.p.A. tiene derecho en cada caso (a partir de la 
fecha de vencimiento del pago, y sin necesidad de que deba producirse ninguna acción por defecto) a percibir 
intereses legales, los cuales se incrementarán en 5 (cinco) puntos. 8.3. El comprador (minorista) está obligado a 
realizar la totalidad del pago, incluso en el caso de conflicto o controversia. No se permite la compensación con 
posibles derechos de crédito por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. sin una autorización por escrito.
8.4. En caso de no realizarse el pago, o de realizarse solo parcialmente, Jacuzzi Europe S.p.A., a su propia discreción, 
tendrá derecho a exigirle al comprador (minorista) el pago del importe íntegro estipulado en el contrato o bien 
declarar el contrato nulo, con derecho a obtener la devolución de las mercancías entregadas y de retener, a 
modo de compensación por los daños causados, los importes cobrados hasta la fecha, salvo que se entable otra 
acción por daños mayores.
Art. 9 Reserva de propiedad
9.1. En el supuesto de que deba realizarse un pago íntegro o parcial inmediatamente después de la entrega, los 
productos entregados continuarán siendo propiedad de Jacuzzi Europe S.p.A. hasta el momento en que se realice 
el pago íntegro del precio, de conformidad con las disposiciones del art. 1523 del Código Civil.
9.2. Tal como dispone la citada reserva de la propiedad, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá derecho a proceder a la 
recogida de cualquier mercancía impagada, en cuyo caso todos los costes relacionados con dicha operación 
correrán a cargo del comprador (minorista), pudiendo Jacuzzi Europe S.p.A. retener cualquier cantidad 
previamente abonada a modo de compensación por los daños causados. Si el comprador (minorista) ha 
revendido la mercancía a terceros, los derechos que reivindica Jacuzzi Europe S.p.A., tal y como dispone la 
presente cláusula, harán referencia al precio obtenido de la venta de las mercancías en cuestión.
Art. 10 Circunstancias ajenas a su control y excesivamente onerosas
0.1. Los eventos que constituyen casos de exención de responsabilidad son incendios, , derrumbamientos, 
inundaciones, la no entrega de las mercancías, dificultades en el transporte, , huelgas, cierres u otros eventos 
debidos a circunstancias que escapen a su control y que impidan o reduzcan considerablemente la producción 
por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. o sus proveedores, o que afecten gravemente al transporte de las mercancías 
vendidas.
La anulación del contrato, así como la disposición de otras soluciones que sean diferentes a la reclamación de 
compensación por daños, solo se permitirán en caso de impedimentos de una duración mínima de 60 días.
10.2. Si se considera que la satisfacción de obligaciones, antes de su ejecución, por parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
es excesivamente onerosa, por cualquier motivo inesperado por parte de un comerciante con la experiencia 
normal en este sector (con relación al acuerdo original y, por lo tanto, a la alteración del porcentaje en un 20 % 
o más), Jacuzzi Europe S.p.A. podrá solicitar una revisión de las condiciones del contrato o que se declare nulo el 
contrato en el supuesto de que no se alcance un acuerdo.
Art. 11 Reclamaciones
11.1. El comprador (minorista) está obligado a declarar detalladamente y por escrito cualquier daño en el 
producto, así como la no conformidad en la entrega que podría descubrirse una vez ya estuviera en posesión de 
las mercancías; de lo contrario, la reclamación se considerará nula. Esto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo 
de 8 días a partir de la fecha en que las mercancías pasaron a estar a disposición de dicho comprador.
11.2. El comprador deberá declarar cualquier defecto de conformidad que no se hubiera identificado después de 
realizarse la comprobación de las mercancías como se indica en el párrafo 11.1, o de lo contrario la reclamación 
se considerará nula, debiendo notificar dichos defectos a más tardar dentro del período de tiempo considerado 
por la ley, lo cual será a partir del momento en que las mercancías en cuestión pasen a estar a disposición del 
comprador.
Art. 12 Garantía
12.1. De acuerdo con lo estipulado en sus Condiciones de Garantía Convencional, Jacuzzi Europe S.p.A. garantiza 
contra la falta de conformidad los productos de la marca ‘Jacuzzi®’ o comercializados por Jacuzzi Europe S.p.A. 
a través de la red de distribuidores de la marca Jacuzzi® (en adelante, los ‘Productos’) que se compren, instalen 
y utilicen en los estados de la Unión Europea para uso doméstico, no relacionado con la actividad empresarial / 
profesional que desarrolle el consumidor.
La Garantía Convencional solo es aplicable en el país de la Unión Europea en el que el revendedor compra los 
productos (en adelante, el ‘País de compra’). Los productos instalados en un país distinto al de compra no están 
cubiertos por la Garantía Convencional.
Para los productos adquiridos o, en cualquier caso, utilizados fuera de los países de la Unión Europea, el coste 
de la garantía y las consiguientes intervenciones necesarias para eliminar cualquier falta de conformidad de los 
aparatos, correrán por cuenta total y exclusivamente del comprador (revendedor), quien por lo tanto, tendrá 
que establecer su propia organización de asistencia técnica, a menos que se acuerde lo contrario por escrito con 
Jacuzzi Europe S.p.A.

La Garantía Convencional no será aplicable cuando la normativa del País de compra exija que los Productos 
cumplan requisitos normativos diferentes y/o más restrictivos que los previstos en la normativa comunitaria y 
podrá aplicarse solamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. disponga de un centro de asistencia técnica autorizado 
en el ‘País de compra’.
La garantía, que cubre el producto a partir de la fecha de entrega del mismo al usuario final, se considera efectiva 
solo con el pago del precio total de los aparatos, siempre que la intervención sea realizada por personal técnico 
autorizado por Jacuzzi Europe S.p.A., y es válida durante un periodo de: a) doce (12) meses, para productos 
expuestos en locales comerciales, ferias, salas de exposición o en otros eventos comerciales/promocionales, con 
la excepción de los consiguientes daños, directos o indirectos, en el producto, debido a su exposición prolongada 
o transporte/desmontaje/montaje de un lugar de exposición a otro; b) veinticuatro (24) meses, para productos 
diferentes a los indicados en el párrafo a). Los productos que ya no se fabrican desde hace más de veinticuatro 
(24) meses o que han quedado obsoletos están excluidos de esta garantía, es decir, los productos de Jacuzzi 
Europe S.p.A. adquiridos hace más de sesenta (60) meses a partir de la fecha de fabricación. Jacuzzi Europe S.p.A. 
se reserva el derecho de comprobar si el producto está cubierto por esta garantía.
12,2. La garantía es válida solo si la instalación y conexión del producto a la red eléctrica y a la toma de agua se 
realizan respetando escrupulosamente las indicaciones e instrucciones del manual de instrucciones de uso de 
Jacuzzi Europe S.p.A. o de cualquier otra documentación de esta última que incluya las advertencias en materia 
de instalación, uso y mantenimiento del producto (en lo sucesivo, la «Documentación de Jacuzzi»). Si el producto 
se encuentra en una localidad de difícil acceso a través de la red viaria ordinaria (por ejemplo en lugares de 
montaña o pequeñas islas), es decir, se hubiera instalado en un lugar que no sea de fácil acceso o junto con 
materiales de calidad, todos los costes (de mano de obra y materiales, incluido el desmontaje/montaje, la retirada 
y recolocación del producto y sus componentes), se cargarán íntegramente al comprador (revendedor), cuando 
sea el responsable, o al consumidor; en ningún caso, Jacuzzi Europe S.p.A. se hará cargo de estos mayores costes. 
La garantía quedará anulada si se modifican componentes u otras partes del producto respecto a las condiciones 
originales de suministro.
12,3. La sustitución total o parcial de los aparatos (por el mismo producto o por otro de características similares), 
no se podrá realizar si es objetivamente imposible o excesivamente costosa en comparación con la reparación, o 
si implicara para Jacuzzi Europe S.p.A. gastos desproporcionados con respecto a su reparación, teniendo en cuenta 
el valor que tendría el producto, si no existiera el defecto de fabricación, la extensión del defecto y la posibilidad de 
que se pudiera implementar la solución alternativa sin inconvenientes significativos para el usuario final. Si durante 
el periodo de validez de esta garantía, el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. observara un defecto 
de fabricación del producto existente en el momento de la entrega y Jacuzzi Europe S.p.A. autorizara previamente 
la devolución, esta última reembolsará al comprador (revendedor) el precio del producto, tal como figura en la 
factura de venta emitida a este último por Jacuzzi Europe S.p.A. 
12,4. La garantía excluye vicios derivados de causas no imputables a Jacuzzi Europe S.p.A., como por ejemplo 
las siguientes: no realización del mantenimiento periódico del producto de manera correcta y diligente; uso 
del producto de manera inapropiada o no conforme a las indicaciones de la Documentación de Jacuzzi o 
incumpliendo las medidas técnicas o de seguridad vigentes en el país de destino, o las leyes, reglamentos y prácticas 
vigentes en dicho país; conexión y configuración de los parámetros del producto de manera errónea o incorrecta; 
utilización de repuestos no originales; daños derivados del transporte no cuestionados dentro de los plazos legales, 
o bien ocasionados por transportistas no autorizados por Jacuzzi Europe S.p.A.; ineficiencias o anomalías de las 
instalaciones de suministro eléctrico y de agua; averías debidas a interferencias, recepción deficiente o inexistente 
de las señales de radiofrecuencia; mal funcionamiento del producto o de partes del mismo debido a la aplicación 
de valores de temperatura o presión diferentes de los indicados en la Documentación de Jacuzzi; o anomalías de 
cualquier tipo no achacables a defectos de fabricación del producto.
 12,5. Durante el periodo de validez de esta garantía, la red de centros de asistencia de Jacuzzi Europe S.p.A. 
está autorizada por el comprador (revendedor) a proporcionar la garantía al usuario final, incluso si la solicitud 
es enviada por el mismo usuario o por cualquier intermediario. Sin embargo, se entiende que la persona 
directamente responsable ante el usuario final, por una falta de conformidad del producto comprobada, es el 
comprador (revendedor), según lo exige la ley. La garantía quedará sin efecto si el usuario final, o su delegado, 
no permite que el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. lleve a cabo cualquier verificación 
razonable de conformidad o funcionalidad del producto, o no se devuelven a Jacuzzi Europe S.p.A. los productos 
reemplazados en garantía.
12,6. No están cubiertos por la presente garantía: los daños por falta de uso del producto; el lucro cesante y los 
daños de cualquier tipo, incluidos los indirectos y consecuentes; los daños causados por el uso de accesorios no 
originales de Jacuzzi Europe S.p.A.; los materiales de consumo y las partes sujetas a desgaste normal debido al 
uso o al no uso del producto; los daños causados por fenómenos climatológicos excepcionales o en cualquier 
caso que no dependen del funcionamiento normal del producto; los daños causados por el tipo de agua, por 
impurezas del agua o por el uso de productos que no sean idóneos o no sean conformes a lo estipulado en la 
Documentación de Jacuzzi. 
12,7. Las actuaciones llevadas a cabo de conformidad con las obligaciones establecidas en esta garantía no extienden 
el periodo de garantía original. En cualquier caso, no se verán afectados los derechos legales no derogables del 
usuario final (consumidor). Esta garantía no se puede suspender ni prorrogar como resultado de la falta de uso 
del producto. Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños que puedan ser causados, directa 
o indirectamente, a personas, bienes o animales, debido al incumplimiento de todas las instrucciones dadas en 
la Documentación Jacuzzi y si la normativa del país de compra exige que los Productos cumplan con requisitos 
reglamentarios diferentes y/o más restrictivos que los prescritos por la normativa comunitaria según el punto 12.1.
12.8. Bajo pena de anulación de esta garantía, al comprador (revendedor) no se le permite almacenar los 
productos durante más de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recepción del producto. Jacuzzi Europe 
S.p.A. se reserva el derecho de pedir una compensación al comprador (revendedor) en caso de que haya tenido 
que llevar a cabo cualquier prestación en garantía para el usuario final en dichos aparatos, con el abono íntegro 
de todos y cada uno de los gastos relacionados.
Art. 13 Devolución de mercancías
13.1. La devolución de cualquier material deberá estar previamente aprobada por escrito por Jacuzzi Europe S.p.A. 
Solo los productos con su embalaje original podrán devolverse si no se han usado, si su respectivo modelo se sigue 
fabricando y se entregaron hace 12 meses como máximo.
13.2. Aquellos productos que no se encuentran en el catálogo y que se han fabricado según la especificación 
especialdel comprador (minorista) no se podrán devolver.
13.3. El coste de devolver mercancías, que correrá a cargo del comprador (minorista), al cual también se le 
cobrarán los cargos relativos al nuevo almacenaje, equivaldrá a una suma que en ningún caso excederá el 25 % 
del valor de las mercancías devueltas.
Art. 14 Interpretación – Modificaciones
14.1. Cualquier referencia a las listas de precios, condiciones generales u otros materiales de Jacuzzi Europe 
S.p.A. aludirá a los documentos vigentes en el momento de hacerse dicha referencia, salvo que se especifique 
lo contrario.
14.2. Excepto en los casos comprendidos bajo las condiciones generales actuales, cualquier modificación que las 
partes lleven a cabo en los contratos a los que las condiciones generales hacen referencia deberá realizarse por 
escrito, o de lo contrario será nula. La excepción de una o más disposiciones de las condiciones generales actuales 
no deberá interpretarse extensivamente o por analogía y, por lo tanto, ello no significará que las condiciones 
generales en su totalidad hayan dejado de ser aplicables.
Art. 15 Controversias
15.1. En caso de cualquier controversia relacionada o conectada con los contratos a los que las condiciones 
actuales son aplicables, el Tribunal de Pordenone tendrá plena jurisdicción, incluso en aquellos casos en que el 
pago se acuerde mediante letras de cambio.

Ст. 1   Ос нов ные положения
1.1. На с то я щие ос нов ные по ло же ния, за  вы че том воз мож ных ис клю че ний, спе ци аль но со г ла со ван ных в пись-
мен ной фор ме, ре гу ли ру ют все ны не дей ст ву ю щие и бу ду щие до го во ры ку п ли-про да жи и отношения ме ж ду 
сто ро на ми.
Ст. 2   За к лю че ние и пред мет до го во ра
2.1. Лю бой за каз при об ре та ет для Jacuzzi Europe S.p.A. обя за тель ную си лу толь ко по с ле пись мен но го под твер-
жде ния с ее сто ро ны. Под твер жде ние за ка за мо жет так же вы ра жать ся в ви де его ис пол не ния.
Ст. 3   По с тав ка
3.1. За ис клю че ни ем раз лич ных пись мен но со г ла су е мых слу ча ев, по став ка осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях фран ко-
за вод из Валь ва зо не (Пор де но не, Фри у ли – Ве не ция-Джу лия) – Ита лия. В слу чае ес ли по ку па тель (ди лер) не 
обес пе чи ва ет вы воз то ва ра, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет воз мож ность по ру чить транс пор ти ров ку на деж но му экс-
пе ди то ру. В слу чае за держ ки вы во за по ку па тель (ди лер) обя зан оп ла тить рас хо ды на хра не ние то ва ра.
3.2. Со гла со ван ные сро ки по став ки по ни ма ют ся в ка че ст ве ори ен ти ро воч ных. По э то му в слу чае за держ ки по ку-
па тель (ди лер) не име ет пра ва об ра щать ся с ис ком о воз ме ще нии ущер ба.
Ст. 4   Упа ков ка
4.1. Упа ков ка оборудования со от вет ст ву ют дей ст ву ю щим ме ж ду на род ным стан дар там в сфе ре на зем ной транс-
пор ти ров ки ав то транс порт ны ми сред ст ва ми. Упа ков ка, со от вет ст ву ю щая дру гим стан дар там, со г ла со вы ва ет ся 
в мо мент за ка за и вле чет за со бой по вы ше ние це ны.
Ст. 5   От ме на за ка за
5.1. За каз по ку па те ля (ди ле ра) пред ста в ля ет со бой твер дое пред ло же ние по куп ки. Ни ка кой за каз не может быть 
от ме нен без пись мен но го со г ла сия Jacuzzi Europe S.p.A. В слу чае от ме ны за ка за Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за 
со бой пра во по тре бо вать воз ме ще ния убыт ков.
Ст. 6   Про е к ти ро ва ние – Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за со бой пра во пре кра щать без пре ду пре ж де ния про из вод ст во лю бых мо-
де лей и/или вно сить из ме не ния в мо де ли, на хо дя щи е ся в про из вод ст ве. В свя зи с этим не воз ни ка ет ни ка ких 
обя за тельств вно сить по доб ные из ме не ния в уже про из ве ден ные мо де ли.
6.2. Дан ные и ха ра к те ри сти ки, со дер жа щи е ся в  технической и рекламной до ку мен та ции Jacuzzi Europe S.p.A. 
(в  ка та ло гах, ру ко вод ст вах, ре к лам ных про спе к тах, ил лю ст ра ци ях, прайс-ли с тах) так же под ле жат из ме не нию, 
од на ко это тре бо ва ние не име ет обя за тель ной си лы.
Ст. 7   Це ны
7.1. Це ны при во дят ся без уче та НДС в прайс-ли с тах, дей ст ву ю щих на мо мент заказа, и под ра зу ме ва ют це ну 
то ва ра при его вы во зе на ус ло ви ях фран ко-за вод в Валь ва зо не (Пор де но не) – Ита лия, за ис клю че ни ем отдельно 
ого во рен ных слу ча ев.
7.2. Це ны, раз мер пар тии и скид ки мо гут быть из ме не ны без ка ко го-ли бо пре ду пре ж де ния со сто ро ны Jacuzzi 
Europe S.p.A.
7.3. Все за ка зы, по лу чен ные по с ле вне се ния из ме не ний в прайс-ли с ты, а так же за ка зы, за пла ни ро ван ные к от прав-
ке спу с тя три д цать дней по с ле объ я в ле ния об из ме не нии, под па да ют под дей ст вие но вых цен.
Ст. 8   Ус ло вия пла те жа
8.1. Оп ла та то ва ра счи та ет ся про из ве ден ной долж ным об ра зом толь ко по с ле то го, как осу ще ст в ле но пе ре чис ле-
ние на счет Jacuzzi Europe S.p.A. со от вет ст ву ю щей сум мы.
8.2. Лю бые за держ ки или на ру ше ния по ряд ка оп ла ты да ет Jacuzzi Europe S.p.A. пра во при ос та но вить по став ку 
или рас торг нуть дей ст ву ю щие до го во ра, в том чис ле те, ко то рых не ка са ет ся проблем с оп ла той, а, кро ме то го, 
по тре бо вать воз ме ще ния воз мож ных убыт ков (вклю чая те, ко то рые про изош ли в ре зуль та те де валь ва ции ва-
лю ты). В лю бом слу чае, Jacuzzi Europe S.p.A имеет право, при задержке платежа, без необходимости судебного 
оформления, увеличить размер законного процента неустойки на 5%.
8.3. По ку па тель (ди лер) обя зан про из ве сти оп ла ту пол но стью так же в слу чае спо ра или су деб но го раз би ра тель-
ст ва. Не до пу с ка ет ся ком пен са ция в фор ме воз мож ных кре ди тов по от но ше нию к Jacuzzi Europe S.p.A., без по лу-
че ния пись мен но го раз ре ше ния для это го.
8.4. В слу чае не вы пол не ния, в том чис ле и ча с тич но го, ус ло вий пла те жа, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во, по соб-
ст вен но му ус мо т ре нию, по тре бо вать от по ку па те ля (ди ле ра) всей сум мы до го во ра в це лом, с пра вом до би вать ся 
воз вра та уже от пра в лен ных из де лий и удер жи вать, в по ряд ке воз ме ще ния убыт ков, уже по лу чен ные на дан ный 
мо мент сум мы, по ми мо по да чи лю бых дру гих ис ков в слу чае бо лее серь ез но го ущер ба.
Ст. 9   Со хра не ние пра ва соб ст вен но сти
9.1. В слу чае ес ли оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на, пол но стью или ча с тич но, по с ле про из ве де ния по став ки, 
до с та в лен ные из де лия ос та ют ся в соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A., вплоть до мо мен та пол ной вы пла ты сто и-
мо сти, в со от вет ст вии с по ло же ни я ми ст. 1523 Гра ж дан ско го ко де к са.
9.2. На ос но ва нии вы ше ука зан но го со хра не ния пра ва соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во тре бо вать 
воз вра та не оп ла чен но го то ва ра; в этом слу чае все со от вет ст ву ю щие из держ ки ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), 
а Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во удер жи вать уже по лу чен ные сум мы в по ряд ке воз ме ще ния ущер ба. В слу чае 
ес ли по ку па тель (ди лер) дол жен был пе ре дать указанный товар треть им ли цам, на ос но ва нии на сто я ще го ус ло-
вия, права Jacuzzi Europe S.p.A. пе ре хо дят на це ну, по лу чен ную от про да жи ука зан но го то ва ра.
Ст. 10   Форс-ма жор ные об сто я тель ст ва и чрез мер но об ре ме ни тель ные обя за тель ст ва
10.1. К об сто я тель ст вам, со ста в ля ю щим при чи ну для ос во бо ж де ния от от вет ст вен но сти, от но сят ся та кие со бы-
тия, как по жа ры, кру ше ния, на вод не ния, от сут ст вие по ста вок, транс порт ные за труд не ния, за ба с тов ки, ло ка у ты 
и дру гие фа к ты, яв ля ю щи е ся след ст ви ем об сто я тельств не одо ли мой си лы, пре пят ст ву ю щие или су ще ст вен но 
сни жа ю щие про из вод ст во Jacuzzi Europe S.p.A. или ее по став щи ков, ли бо со з да ют серь ез ные по ме хи для транс-
пор ти ров ки про дан ных то ва ров.
Ра с тор же ние до го во ра, так же как и при ме не ние раз лич ных средств пра во вой за щи ты, до пу с ти мо толь ко для 
пре пят ст вий, про дол жа ю щих свое дей ст вие, по край ней ме ре, в те че ние 60 дней. 
10.2. Ес ли до на ча ла осу ще ст в ле ния обя за тельств по ка кой-ли бо не пре д у смо т рен ной при чи не со сто ро ны ка-
ко го-ли бо пред при ни ма те ля дан ной от рас ли с за слу жи ва ю щей до ве рия ре пу та ци ей их вы пол не ние ста но вит ся 
че рес чур об ре ме ни тель ным, в свя зи с про ис те ка ю щим из них про ти во дей ст ви ем, то про во дит ся со г ла со ва ние 
из ме не ния са мо го до го во ра. До ля Jacuzzi Europe S.p.A. рав ня ет ся или пре во с хо дит 20%, и ком па ния име ет пра-
во по тре бо вать пе ре смо т ра ус ло вий до го во ра, а при от сут ст вии со г ла сия – объ я вить о рас тор же нии до го во ра.
Ст. 11   Пре тен зии
11.1. По ку па тель (ди лер) обя зан за я вить о воз мож ных по вре ж де ни ях из де лия или о не со от вет ст вии со ста ва по-
став ки, де таль но опи сав дан ные фа к ты в пись мен ной фор ме. Пре тен зии по доб но го ро да долж ны быть за я в ле ны 
сра зу по с ле всту п ле ния по ку па те лем (ди ле ром) в пра ва соб ст вен но сти, под  уг ро зой объ я в ле ния обя за тельств 
не дей ст ви тель ны ми, и не позд нее чем че рез 8 дней по с ле то го, как то вар по сту пил в его рас по ря же ние.
11.2. Воз мож ные де фе к ты со от вет ст вия, ко то рые не мо гут быть вы яв ле ны в про цес се ос мо т ра то ва ра, как де фе-
к ты, ука зан ные в па ра гра фе 11.1, долж ны быть за я в ле ны по ку па те лем, под уг ро зой пре кра ще ния га ран тий ных 
обя за тельств, в срок, не пре вы ша ю щий ус та но в лен ный дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. Дан ный срок от счи ты-
ва ет ся с мо мен та по сту п ле ния то ва ра в его рас по ря же ние.
Ст. 12   Га ран тии
12.1. Согласно условиям Дополнительной гарантии, компания Europe S.p.A. предоставляет гарантию на изделия 
под торговой маркой «Jacuzzi®», а также на изделия, сбыт которых был осуществлен компанией Europe S.p.A. 
через дистрибьюторскую сеть под торговой маркой Jacuzzi® (далее - «Изделия»), которые были приобретены, 
установлены и используются на территории стран - членов Европейского Союза в домашних целях, и, в любом 
случае, не имеющих отношения к предпринимательской или профессиональной деятельности, возможно, 
осуществляемой потребителем.
Дополнительная гарантия может быть применена исключительно в стране Европейского Союза, в которой было 
осуществлено приобретение изделий дилером (далее - «Страна приобретения»). Дополнительная гарантия не 
распространяется на изделия, установленные в стране, не являющейся страной приобретения.
В отношении продукции, приобретенной или, в любом случае, используемой вне стран Европейского союза, 
обязанность предоставления гарантии и проведения вытекающих из нее мероприятий, необходимых для 
устранения возможных несоответствий изделий, полностью и исключительно лежит на покупателе (дилере), 
который ввиду этого должен организовать собственную службу технической поддержки, за исключением тех 

случаев, когда соглашениями, подписанными им с компанией Jacuzzi Europe S.p.A., предусмотрено иное.
Кроме того, дополнительная гарантия не может быть применена в случае, если законы страны приобретения 
предусматривают, что изделия должны отвечать нормативным требованиям, которые являются иными и/или 
более строгими, чем национальные нормативные положения или нормативные положения стран - членов 
Европейского Союза и может быть применена только при условии, что компания Jacuzzi Europe S.p.A. 
располагает авторизованным сервисным центром в «Стране приобретения».
Гарантия, исчисляемая с момента доставки продукции конечному пользователю, считается действующей 
только в случае оплаты полной стоимости изделия, при условии, что соответствующие работы осуществляются 
техническим персоналом, уполномоченным компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и действительна в течение: a) 
двенадцати (12) месяцев для изделий, выставляемых в магазинах, на ярмарках, в выставочных залах или в рамках 
других коммерческих или рекламных мероприятий, за исключением тех случаев, когда продукции причинен 
прямой и/или косвенный ущерб в результате продолжительной экспозиции или ее транспортировки/демонтажа/
повторного монтажа в случае перемещения из одного места в другое b) двадцати четырех (24) месяцев для 
изделий, не подпадающих под перечисленные в параграфе a). Из настоящей гарантии исключается продукция, 
производство которой прекратилось более двадцати четырех (24) месяцев назад или ставшая «устаревшей» 
- под этим термином понимается продукция компании Jacuzzi Europe S.p.A., приобретенная более чем через 
шестьдесят (60) месяцев со дня ее изготовления. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право 
проверки того, покрывается ли продукция настоящей гарантией.
12.2. Гарантия действительно только в том случае, если установка изделия и его подсоединение к электрической 
и водопроводной сетям выполнены в строгом соответствии с указаниями и предписаниями, содержащимися в 
руководстве по эксплуатации, выпущенном компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и/или в любой другой выпущенной 
ей документации, относящейся к установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия (именуемой далее 
«документация Jacuzzi»). Если изделие находится в населенном пункте, доступ к которому с помощью 
обычных транспортных средств является затрудненным (например, расположенным в горной местности 
или на небольшом острове), или установлен в месте, затрудняющем доступ к нему, или с использованием 
дорогостоящих материалов, все расходы (стоимость рабочей силы и материалов, включая демонтаж/повторный 
монтаж, снятие и повторная установка изделия и его компонентов) будут полностью отнесены на счет 
покупателя (дилера), там, где он является за это ответственным, или потребителя; указанные дополнительные 
расходы ни в коем случае не подлежат отнесению на счет компании Jacuzzi Europe S.p.A. Гарантия аннулируется 
в случае изменения компонентов или других частей изделия по сравнению с его первоначальным состоянием на 
момент поставки.
12.3. Полная или частичная замена изделия (на изделие такого же типа или имеющее сходные характеристики) 
не может быть осуществлена, если она является объективно невозможной или чрезмерно дорогостоящей 
по сравнению со стоимостью ремонта, то есть в том случае, если она влечет для компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. неразумно высокие затраты по сравнению со стоимостью ремонта, с учетом таких факторов как 
стоимость изделия, не имеющего производственного дефекта, характера дефекта, возможности применения 
альтернативного решения, которое не причинило бы существенных неудобств конечному пользователю. Если в 
течение срока действия настоящей гарантии технический персонал, уполномоченный компанией Jacuzzi Europe 
S.p.A., признает наличие производственного дефекта изделия на момент поставки, и Jacuzzi Europe S.p.A. даст 
предварительное разрешение на его возврат, эта последняя возместит покупателю (дилеру) стоимость изделия 
согласно счету-фактуре, выписанному ему компанией Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Гарантия не покрывает несоответствия изделия, вызванные причинами, ответственность за которые 
не может быть возложена на компанию Jacuzzi Europe S.p.A., например, такими как: неверное и/или 
халатно выполненное техобслуживание изделия; использование изделия, являющееся ненадлежащим или 
несоответствующим положениям документации Jacuzzi или нарушающее технические требования и/или правила 
техники безопасности, установленные положениями законов, нормативных документов и правил, действующих 
в стране эксплуатации; ошибочные и/или неверные соединения и/или настройка параметров изделия; 
использование неоригинальных запчастей; повреждения при транспортировке, рекламации по которым не были 
поданы в установленные действующим законодательством сроки или причиненные транспортировщиками, не 
уполномоченными компанией Jacuzzi Europe S.p.A.; неисправности или аномальное состояние электрической 
и водопроводной сетей; неисправности, вызванные помехами, плохим или неудовлетворительным качеством 
приема радиочастотных сигналов; неисправности изделия или его составляющих, причиненные вследствие 
эксплуатации со значениями температуры и давления, отличными от указанных в документации Jacuzzi; аномалии 
любого типа, причинами которых не могут являться производственные дефекты изделия.
 12.5. В течение срока действия настоящей гарантии сеть сервисных центров компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. уполномочивается покупателем (дилером) на осуществление гарантийного обслуживания конечного 
пользователя, в том числе в случае, когда заявка на такое обслуживание поступает от самого конечного 
пользователя или от какого-либо посредника. В любом случае считается, что непосредственная ответственность 
перед конечным пользователем за признанные дефекты продукции, лежит, как это предусмотрено 
законодательством, на покупателе (дилере). Гарантия аннулируется в случае, если конечный пользователь или 
его представитель не позволит техническому персоналу, уполномоченному компанией Jacuzzi Europe S.p.A., 
произвести какие-либо разумные проверки соответствия и/или исправности изделия, или не вернет компании 
Jacuzzi Europe S.p.A. изделия, замененные по гарантии.
12.6. Настоящая гарантия не покрывает: ущерб вследствие неиспользования изделия; недополученную 
прибыль и всякий косвенный и последующий ущерб; ущерб, вызванный использованием принадлежностей, не 
являющихся оригинальными принадлежностями компании Jacuzzi Europe S.p.A.; расходные материалы и детали, 
подверженные нормальному износу вследствие использования или неиспользования изделия; ущерб, вызванный 
необычайными или, в любом случае, на зависящими от нормальной работы изделия атмосферными явлениями; 
ущерб, вызванный типом использованной воды или содержащимися в ней загрязнителями или использованием 
ненадлежащих и/или несоответствующих положениям документации Jacuzzi продуктов. 
12.7. Мероприятия, проведенные в рамках обязательств, предусмотренных настоящей гарантией, не продлевают 
первоначальный гарантийный срок. В любом случае неотъемлемые права, предоставляемые законодательством 
конечному пользователю (потребителю), остаются в силе. Действие настоящей гарантии не может быть 
приостановлено или продлено вследствие неиспользования продукции. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. снимает 
с себя любую ответственность за возможный ущерб, который может быть нанесен, напрямую или косвенно, 
людям, вещам или животным вследствие несоблюдения всех предписаний, изложенных в документации 
компании Jacuzzi, а также в случае, если законы страны приобретения предусматривают, что изделия должны 
отвечать иным и/или более строгим требованиям, чем те, которые предусмотрены нормативными положениями 
стран - членов ЕС, согласно положениям пункта 12.1.
12.8. Покупателю (дилеру) не разрешается осуществлять складское хранение продукции в течение срока, 
превышающего двадцать четыре (24) месяца с момента ее доставки ему; в противном случае гарантия 
аннулируется. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право требовать с покупателя (дилера) 
возмещения стоимости работ, произведенных ею в ходе выполнения гарантийных обязательств перед конечным 
пользователем своей продукции, включая полную оплату всех до единой затрат, понесенных в этой связи.
Ст. 13   Воз врат то ва ра
13.1. Воз врат лю бо го ма те ри а ла дол жен быть пред ва ри тель но одо б рен со сто ро ны Jacuzzi Europe S.p.A. в пись-
мен ной фор ме. Воз вра ту под ле жат толь ко из де лия в сво ей ори ги наль ной упа ков ке, не быв шие в упо т реб ле нии, 
мо дель ко то рых еще на хо дит ся в се рий ном про из вод ст ве, и ко то рые бы ли от гру же ны не бо лее чем 12 ме ся цев 
на зад. 
13.2. Из де лия, от сут ст ву ю щие в ка та ло ге, из го то в лен ные по спе ци аль но му за про су по ку па те ля (ди ле ра), воз вра ту 
не под ле жат.
13.3. Ра с хо ды по воз вра ту из де лия ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), на ко то ро го мо жет быть воз ло же но обя за-
тель ст во, в по ряд ке об рат но го при ня тия на склад, вы пла тить де неж ную сум му, ко то рая, од на ко, не мо жет пре вы-
шать 25% от сто и мо сти воз вра щен но го ма те ри а ла.
Ст. 14   Тол ко ва ние – Из ме не ния
14.1. Лю бое упо ми на ние прайс-ли с тов, об щих ус ло вий и иных ма те ри а лов Jacuzzi Europe S.p.A. под ра зу ме ва ет 
об ра ще ние к до ку мен там, дей ст ву ю щим на мо мент дан но го упо ми на ния, ес ли толь ко спе ци аль но не
ого во ре но иное. 14.2. За ис клю че ни ем слу ча ев, пре д у смо т рен ных на сто я щи ми об щи ми ус ло ви я ми, лю бое из-
ме не ние, вне сен ное сто ро на ми в до го вор, к  ко то ро му дан ные ус ло вия при ме ня ют ся, долж но осу ще ст в лять ся 
в пись мен ной фор ме.



J-245™

NOTA:
Los accesorios marcados con códigos específicos que se 
piden por separado no se incluyen ni se instalan en el 
producto.
Los tonos de color y la textura de los materiales pueden 
variar con respecto a las imágenes mostradas.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Принадлежности, отмеченные специальными кодами, 
указывающими на то, что они должны заказываться отдельно, 
не включаются в состав изделия и не устанавливаются на нем.
цветовые оттенки и текстура материалов могут несколько 
отличаться от тех, которых показаны на изображениях.

UWAGA:
Akcesoria oznaczone dedykowanymi kodami należy 
zamówić osobno, nie są one przewidziane ani 
zainstalowane w produkcie.
Gradacja kolorów i tekstura materiałów mogą różnić się 
od tych widocznych na ilustracjach.

JACUZZI® J-200™ LISTA DE PRECIOS · ПРАЙС-ЛИСТ · CENNIK 01.11.2021OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze warunki sprzedaży zastępują i unieważniają wszelkie ich
dotychczasowe wersje

Przedstawione dane i opisy nie są wiążące dla firmy Jacuzzi Europe S.p.A., która może wprowadzić w nich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

MODELS / EQUIPO
МОДЕЛИ / ОСНАЩЕНИЕ
MODELE / ELEMENTY WYPOSAŻENIA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensiones
Габаритные размеры
Wymiary

229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Asientos (total)
Сиденья (всего)
Liczba siedzisk (łącznie)

6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Recostado
Лежак
Leżanka

-- -- -- --

Chorros
Форсунки
Dysze

44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Luz sumergible
Подводный фонарь
Reflektor podwodny

-- -- -- -- --

Cascada
Водопад
Kaskada

--

Reposacabeza
Подголовник
Zagłówek

4 3 4 3 3 1 --

Panel de control LED
Светодиодная панель управления
Panel sterowania LED

CLEARRAY Active Oxygen™

generador de ozono de bajo consumo + UV-C
генератор озона малой мощности + UV-C
generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Aislamiento Eco Shield
Изоляция Eco Shield
Izolacja Eco Shield

-- -- --

Aislamiento nórdico
Нордическая изоляция
Izolacja typu nordyckiego
(Modular Sealed Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- --
Aislamiento de espuma de poliuretano

Пенополиуретановая изоляция
Izolacja – pianka poliuretanowa

COLORES
ЦВЕТА
KOLORY

ZÓCALO
БОРТА
OBUDOWA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

CUBIERTA AISLANTE*
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА*
POKRYWA TERMICZNA*

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

CUBIERTA AISLANTE que debe incluirse en el pedido
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА подлежит включению в заказ
POKRYWA TERMICZNA do uwzględnienia w zamówieniu

Acabado • Отделка • Wykończenie Models • Модели • Modele Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

ProLast™ Black / Nero J-280™   ·    J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·    J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESORIOS · ОБОРУДОВАНИЕ · AKCESORIA Acabado • Отделка 
• Wykończenie Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

Escalón inteligente (excepto J-210™)
Ступенька smart (кроме J-210™)
Stopień smart (z wyjątkiem modelu J-210™)

Gris
Серый
Szary

890011010  222

Elevador hidráulico para cubierta térmica
Гидравлический подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011460  388

Elevador manual para cubierta térmica
Ручной подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011450  257

Elevador manual para cubierta térmica (excepto J-210™)
Ручной подъемник для Изолирующая крышка (кроме J-210™)
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej
(z wyjątkiem modelu J-210™)

890011500  453

CASCO • ЧАША • SZKŁO ZÓCALO • БОРТА • OBUDOWA

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

Que debe incluirse en el pedido  -  * Подлежит включению в заказ  -  * Do uwzględnienia w zamówieniu

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w przypadku wszystkich bieżących i przyszłych umów sprzedaży 
między stronami, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie uzgodnionych na piśmie.
Art. 2 Zawarcie i cel umowy
2.1. Firma Jacuzzi Europe S.p.A. jest zobowiązana do realizacji zamówienia dopiero po jego pisemnym przyjęciu. 
Przyjęcie zamówienia przez Jacuzzi Europe S.p.A. jest warunkiem jego wykonania.
Art. 3 Dostawa
3.1. Z wyjątkiem przypadków ustalonych pisemnie, dostawy są realizowane zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w 
Valvasone (prowincja Pordenone) we Włoszech. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) nie zadba o odbiór towaru, 
firmie Jacuzzi Europe S.p.A. przysługiwać będzie prawo do zlecenia transportu wiarygodnemu przewoźnikowi. 
Jeśli towar nie zostanie odebrany, nabywca (sprzedawca detaliczny) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 
magazynowania.
3.2. Ustalone warunki dostawy są szacunkowe. W związku z tym w razie opóźnień nabywca (sprzedawca detaliczny) 
nie będzie mógł zgłosić jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód.
Art. 4 Opakowanie
4.1. Opakowania urządzeń są zgodne ze standardami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów drogą 
lądową za pomocą pojazdów mechanicznych. Użycie niestandardowego opakowania jest obłożone dodatkową 
opłatą i dotyczące go ustalenia należy poczynić w chwili składania zamówienia.
Art. 5 Anulowanie zamówień
5.1. Zamówienie złożone przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego) stanowi wiążącą ofertę zakupu. Anulowanie 
zamówienia bez pisemnej zgody Jacuzzi Europe S.p.A. jest niemożliwe. W razie anulowania zamówienia Jacuzzi 
Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
Art. 6 Projekt – dane techniczne
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania, bez powiadomienia, produkcji któregokolwiek 
modelu oraz do modyfikacji modelów podczas produkcji bez konieczności wprowadzania takich samych modyfikacji 
w sprzedanych wcześniej produktach.
6.2. Dane i opisy zawarte w dokumentacji technicznej i promocyjnej (katalogi, instrukcje, ulotki, rysunki, cenniki) 
opublikowanej przez Jacuzzi Europe S.p.A. mogą zostać zmodyfikowane i nie są wiążące.
Art. 7 Ceny
7.1. O ile nie ustalono inaczej, za ważne uznaje się ceny bez podatku VAT podane w cenniku obowiązującym w 
chwili składania zamówienia i dotyczące towarów dostarczanych zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w Valvasone 
(prowincja Pordenone) we Włoszech.
7.2. Ceny, stawki i wysokości upustów mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony Jacuzzi Europe S.p.A. 7.3. 
W przypadku wszystkich zamówień otrzymanych po zmodyfikowaniu cenników oraz przesyłek, które mają zostać 
wysłane później niż trzydzieści dni od terminu wprowadzenia zmian stosowane są nowe ceny.
Art. 8 Płatności
8.1. Płatność za towar zostaje uznana dopiero po otrzymaniu odpowiedniej kwoty przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
8.2. Wszelkie opóźnienia i nieprawidłowości dotyczące płatności uprawniają Jacuzzi Europe S.p.A. do wstrzymania 
dostawy lub anulowania obowiązujących umów, nawet jeśli nie są one związane z danymi płatnościami, a także do 
żądania wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody (w tym szkody wynikające z dewaluacji waluty). W każdym 
przypadku Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – począwszy od ostatecznego terminu płatności, bez konieczności 
podejmowania standardowych działań – naliczać odsetki ustawowe zwiększone o 5 (pięć) punktów procentowych.
8.3. Nabywca (sprzedawca detaliczny) jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty także w razie sporów i 
wątpliwości.
Potrącenie uwzględniające ewentualne wierzytelności kredytowe w stosunku do Jacuzzi Europe S.p.A. bez pisemnej 
zgody jest zabronione.
8.4. W razie nieuiszczenia choćby części płatności Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – wedle własnego uznania – 
żądać od nabywcy (sprzedawcy detalicznego) spłaty pełnej kwoty określonej w umowie lub unieważnić umowę i 
skorzystać z prawa do uzyskania zwrotu dostarczonego towaru i zatrzymania, w ramach rekompensaty za szkody, 
otrzymanej wcześniej kwoty, bez uszczerbku dla prawa do podjęcia jakichkolwiek innych działań związanych z 
poważniejszymi szkodami.
Art. 9 Prawa własności
9.1. Jeśli płatność w całości lub częściowo musi zostać dokonana po dostawie, dostarczone produkty pozostaną 
własnością Jacuzzi Europe S.p.A. do chwili zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami art. 1523 kodeksu 
cywilnego.
9.2. Zgodnie z powyższym zapisem dotyczącym prawa własności Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo odebrać 
wszelki nieopłacony towar; w takim przypadku nabywca (sprzedawca detaliczny) zostanie obciążony wszystkimi 
kosztami związanymi z odebraniem towaru, a Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo zatrzymać wszelkie 
otrzymane wcześniej płatności jako rekompensatę za szkody. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) odsprzedał 
towar podmiotom trzecim, prawa przysługujące firmie Jacuzzi Europe S.p.A. i opisane w niniejszym punkcie będą 
uwzględniać cenę sprzedaży danego towaru.
Art. 10 Okoliczności niemożliwe do kontrolowania i nadmierna uciążliwość
10.1. Do wydarzeń zwalniających stronę z odpowiedzialności należą pożary, zawalenia, powodzie, niedostarczenie 
materiałów, trudności podczas transportu, strajki, zamknięcia i inne wydarzenia związane z niemożliwymi do 
kontrolowania czynnikami, które całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne firmy 
Jacuzzi Europe S.p.A. lub jej dostawców albo poważnie utrudniają transport sprzedanego towaru. Anulowanie 
umowy i zastosowanie innych rozwiązań niż żądanie rekompensaty za szkody jest dozwolone wyłącznie w 
przypadku utrudnień występujących nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.
10.2. Jeśli całkowita realizacja zobowiązań firmy Jacuzzi Europe S.p.A. zostanie uznana z jakiegokolwiek powodu za 
nadmiernie uciążliwą przez handlowca posiadającego standardowe doświadczenie w branży – w związku z czym 
parametry oryginalnej umowy ulegają zmianie o co najmniej 20% – firma Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mogła złożyć 
wniosek o ponowne ustalenie warunków umowy lub, w razie braku zgody, unieważnić umowę.
Art. 11 Roszczenia
11.1. Nabywca (sprzedawca detaliczny) ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia produktu lub braki zgodności 
dostarczonego towaru z zamówieniem, które można wykryć, będąc w posiadaniu towaru; zgłoszenie powinno być 
szczegółowe i sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie należy przedstawić w ciągu maksymalnie 
8 dni od chwili udostępnienia towaru.
11.2. Wszelkie braki zgodności, które nie zostaną wykryte podczas kontroli towaru opisanej w punkcie 11.1, muszą 
zostać zgłoszone przez nabywcę w terminie określonym przez prawo, w przeciwnym razie nie będą uznawane. 
Wspomniany okres rozpoczyna się w chwili udostępnienia towaru nabywcy. 
Art. 12 Gwarancja
12.1. Zgodnie z zapisami Warunków Gwarancji umownej Jacuzzi Europe S.p.A. udziela gwarancji na wady 
produktów marki „Jacuzzi®” lub sprzedawanych przez Jacuzzi Europe S.p.A. poprzez sieć dystrybutorów pod marką 
Jacuzzi® (zwanych dalej „Produktami”), zakupionych, zainstalowanych i użytkowanych wyłącznie na terenie państw 
Unii Europejskiej na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z ewentualną prowadzoną przez konsumenta 
działalnością gospodarczą/zawodową.
Gwarancja umowna obowiązuje wyłącznie w kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu 
Produktów od sprzedawcy (zwanym dalej „Krajem zakupu”). Produkty zainstalowane w innym kraju niż Kraj zakupu 
nie będą objęte Gwarancją umowną.
W przypadku produktów zakupionych lub przynajmniej użytkowanych poza krajami Unii Europejskiej obowiązki 
związane z gwarancją i wynikającymi z niej interwencjami mającymi na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości 
urządzeń będzie w całości spoczywał wyłącznie na nabywcy (sprzedawcy), który będzie musiał utworzyć własną 
strukturę obsługi serwisowej, o ile nie dokonano innych pisemnych uzgodnień z Jacuzzi Europe S.p.A.
Ponadto Gwarancja umowna przestaje obowiązywać, gdyby przepisy w Kraju zakupu nakazywały, aby Produkty 
spełniały inne wymogi prawne i/lub bardziej restrykcyjne niż te określone w prawodawstwie wspólnotowym i 
może zostać wdrożona wyłącznie pod warunkiem, że Jacuzzi Europe S.p.A. dysponuje na terytorium „Kraju zakupu” 
autoryzowanym centrum obsługi technicznej.

Gwarancja rozpoczynająca się od daty sprzedaży produktu użytkownikowi finalnemu uznawana jest za obowiązującą 
dopiero po uiszczeniu całkowitej zapłaty za urządzenie, pod warunkiem, że interwencja jest wykonywana przez 
personel techniczny upoważniony przez Jacuzzi Europe S.p.A. i jest ważna przez okres: a) dwunastu (12) miesięcy 
w przypadku produktów wystawianych w obiektach handlowych, na targach, w salach wystawowych lub podczas 
innych akcji handlowych/promocyjnych, z wyjątkiem uszkodzeń produktów wynikających bezpośrednio lub/i 
niebezpośrednio z jego długoterminowego wystawiania lub jego transportowania z jednego miejsca na drugie, a 
także jego demontażu/montażu; b) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku innych produktów niż wskazane w 
paragrafie a). Z niniejszej gwarancji są wyłączone produkty, które nie są już w produkcji od dwudziestu czterech (24) 
miesięcy lub które są uznawane za przestarzałe, czyli produkty Jacuzzi Europe S.p.A. zakupione ponad sześćdziesiąt 
(60) miesięcy po dacie produkcji. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy produkt objęty jest 
niniejszą gwarancją.
12.2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie wówczas, jeśli instalacja oraz podłączenie produktu do sieci 
elektrycznej i wodnej przeprowadzane są ściśle według wskazówek i zaleceń podanych w instrukcji obsługi Jacuzzi 
Europe S.p.A. i/lub w każdej dołączonej dokumentacji zawierającej ostrzeżenia dotyczące instalacji, użytkowania 
i konserwacji produktu (zwanej w dalszej części „Dokumentacją Jacuzzi”). Jeśli produkt znajduje się w trudno 
dostępnym ze względu na warunki drogowe miejscu (na przykład w górskich miejscowościach lub na małych 
wyspach), to znaczy został zainstalowany w miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i/lub wraz z wartościowymi 
materiałami, wszystkie koszty (robocizny i materiałów, w tym demontaż/montaż, wyjęcie i przemieszczenie produktu 
oraz jego komponentów) poniesie w całości nabywca (sprzedawca), jeśli to on będzie ponosić odpowiedzialność, 
lub konsument; w żadnym wypadku za wspomniane koszty odpowiedzialności nie będzie ponosić Jacuzzi Europe 
S.p.A. Gwarancja traci ważność w razie przeprowadzenia w komponentach lub innych częściach produktu zmian 
powodujących, że ich stan odbiega od stanu zastanego podczas dostawy produktu.
12.3. Całkowita lub częściowa wymiana urządzenia (na ten sam produkt lub na inny o podobnej charakterystyce) 
nie będzie mogła zostać dokonana, jeżeli obiektywnie będzie ona niemożliwa lub zbyt kosztowna w stosunku do 
naprawy, to znaczy, jeśli Jacuzzi Europe S.p.A. będzie musiała ponieść niewspółmierne wydatki w porównaniu do 
naprawy urządzenia, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie posiadał wady produkcyjnej, rozmiar 
usterki lub ewentualność, że alternatywne rozwiązanie może zostać zastosowane bez poważnych niedogodności dla 
użytkownika finalnego. Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej gwarancji upoważniony personel techniczny Jacuzzi 
Europe S.p.A. potwierdzi wadę produkcyjną produktu występującą w chwili jego dostawy i Jacuzzi Europe S.p.A. 
wyda wcześniej zgodę na zwrot, wówczas zwróci ona nabywcy (sprzedawcy) sumę wartości produktu, zgodnie z 
kwotą podaną na fakturze wystawionej przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku wad produktu wynikających z przyczyn, których nie można 
przypisać firmie Jacuzzi Europe S.p.A., na przykład: nieprawidłowo przeprowadzana i/lub niestaranna konserwacja 
okresowa produktu; niewłaściwe użytkowanie produktu lub użytkowanie go niezgodnie z Dokumentacją Jacuzzi 
lub z naruszeniem środków technicznych i/lub środków bezpieczeństwa wymaganych w kraju użytkowania, a 
także obowiązujących w nim przepisów, regulaminów i zwyczajów; błędne i/lub nieprawidłowe podłączenie i/lub 
ustawienie parametrów produktu; stosowanie nieoryginalnych części zamiennych; szkody transportowe niezgłoszone 
w przewidzianym przepisami terminie lub spowodowane przez przewoźników nieupoważnionych przez Jacuzzi 
Europe S.p.A.; niesprawne lub nieprawidłowo działające instalacje elektryczne i wodne; nieprawidłowości w 
działaniu spowodowane przez zakłócenia, nieprawidłowy sygnałów radiowych lub całkowity brak ich odbioru; 
nieprawidłowe działanie produktu lub jego części spowodowane przez korzystanie z wartości temperatury lub 
ciśnienia odbiegających od podanych w Dokumentacji Jacuzzi; nieprawidłowości wszelkiego typu niezwiązane z 
wadami fabrycznymi produktu.
 12.5. W trakcie okresu obowiązywania niniejszej gwarancji sieć serwisowa Jacuzzi Europe S.p.A. jest upoważniona 
przez nabywcę (sprzedawcę) do udzielania gwarancji użytkownikowi finalnemu, nawet, jeśli żądanie takie pochodzi 
od samego użytkownika lub od ewentualnych pośredników. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem, 
bezpośrednio odpowiedzialnym przed użytkownikiem finalnym, jeśli chodzi o potwierdzanie nieprawidłowości 
produktu, jest nabywca (sprzedawca). Gwarancja traci ważność, jeśli użytkownik finalny lub jego przedstawiciel nie 
umożliwi personelowi technicznemu upoważnionemu przez Jacuzzi Europe S.p.A. dokonania oceny zgodności i/lub 
działania produktu, lub nie zostaną zwrócone do Jacuzzi Europe S.p.A. produkty wymienione w ramach gwarancji.
12.6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód powstałych w wyniku braku użytkowania produktu; utraty zysku i 
wszelkiego rodzaju strat, pośrednich i wynikowych; szkód spowodowanych przez niekorzystanie z oryginalnych 
akcesoriów Jacuzzi Europe S.p.A.; materiałów eksploatacyjnych i części podlegających normalnemu zużyciu 
wynikającemu z użytkowania lub braku użytkowania produktu; szkód powstałych w efekcie wyjątkowych zjawisk 
atmosferycznych lub zjawisk niezależnych od normalnego działania produktu; szkód powstałych z powodu typu 
wody lub wody zanieczyszczonej lub z użytkowania produktów nieodpowiednich i/lub niezgodnych z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Jacuzzi. 
12.7. Świadczenia realizowane zgodnie ze zobowiązaniami przewidzianymi w niniejszej gwarancji nie powodują 
wydłużenia pierwotnego okresu gwarancji. Jednocześnie pozostają nienaruszone ustawowe prawa przysługujące 
użytkownikowi finalnemu (konsumentowi). Niniejszej gwarancji nie można zawiesić ani przedłużyć w konsekwencji 
braku użytkowania produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
jakie mogą wyniknąć, w sposób bezpośredni lub pośredni, wobec osób, rzeczy i zwierząt, w związku z brakiem 
przestrzegania wszelkich zaleceń podanych w Dokumentacji Jacuzzi i jeśli przepisy obowiązujące w Kraju zakupu 
stanowią, iż Produkty muszą spełniać inne i/lub bardziej restrykcyjne wymagania prawne niż te określone w 
prawodawstwie wspólnotowym, jak przewiduje punkt 12.1.
12.8. Pod rygorem wygaśnięcia niniejszej gwarancji nabywca (sprzedawca) nie może magazynować produktów 
dłużej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostarczenia do niego produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega 
sobie możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do nabywcy (sprzedawcy) w przypadku ewentualnych 
wykonanych na urządzeniach użytkownika finalnego należnych usług gwarancyjnych, obciążając go w pełni wszystkimi 
poniesionymi w związku z nimi kosztami.

Art. 13 Zwrot towaru
13.1. Zwrot jakichkolwiek materiałów jest możliwy dopiero po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Jacuzzi Europe 
S.p.A. Zwrócić można wyłącznie nieużywane produkty w oryginalnym opakowaniu, o ile zostały one dostarczone 
nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej, a dany model jest nadal produkowany.
13.2. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów spoza katalogu wykonanych na specjalne zamówienie 
nabywcy (sprzedawcy detalicznego).
13.3. Koszt zwrotu towaru uwzględniający koszt ponownego magazynowania nie może przekroczyć 25% wartości 
zwracanego towaru i jest ponoszony przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego).

Art. 14 Interpretacja – modyfikacje
14.1. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do cennika, warunków ogólnych i innych materiałów 
sporządzonych przez Jacuzzi Europe S.p.A. dotyczą dokumentów obowiązujących w chwili powstania danego 
odniesienia.
14.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących aktualnie warunkach ogólnych wszelkie modyfikacje 
wprowadzane przez strony umowy objętej takimi warunkami muszą zostać sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. Wyjątku od jednego lub kilku zapisów obowiązujących aktualnie warunków ogólnych nie należy 
interpretować jako mającego zastosowanie w szerszym zakresie lub w analogicznych sytuacjach; istnienie takich 
wyjątków nie implikuje braku ważności wszystkich warunków ogólnych.

Art. 15 Spory
15.1. Wszelkie spory wynikające z umów objętych obowiązującymi aktualnie warunkami lub z nimi związane oraz 
przypadki, w których strony ustalają, że płatność zostanie uiszczona za pomocą weksli będą rozstrzygane wyłącznie 
przed sądem prowincji Pordenone.



J-245™

NOTA:
Los accesorios marcados con códigos específicos que se 
piden por separado no se incluyen ni se instalan en el 
producto.
Los tonos de color y la textura de los materiales pueden 
variar con respecto a las imágenes mostradas.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Принадлежности, отмеченные специальными кодами, 
указывающими на то, что они должны заказываться отдельно, 
не включаются в состав изделия и не устанавливаются на нем.
цветовые оттенки и текстура материалов могут несколько 
отличаться от тех, которых показаны на изображениях.

UWAGA:
Akcesoria oznaczone dedykowanymi kodami należy 
zamówić osobno, nie są one przewidziane ani 
zainstalowane w produkcie.
Gradacja kolorów i tekstura materiałów mogą różnić się 
od tych widocznych na ilustracjach.

JACUZZI® J-200™ LISTA DE PRECIOS · ПРАЙС-ЛИСТ · CENNIK 01.11.2021OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze warunki sprzedaży zastępują i unieważniają wszelkie ich
dotychczasowe wersje

Przedstawione dane i opisy nie są wiążące dla firmy Jacuzzi Europe S.p.A., która może wprowadzić w nich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

MODELS / EQUIPO
МОДЕЛИ / ОСНАЩЕНИЕ
MODELE / ELEMENTY WYPOSAŻENIA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensiones
Габаритные размеры
Wymiary

229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Asientos (total)
Сиденья (всего)
Liczba siedzisk (łącznie)

6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Recostado
Лежак
Leżanka

-- -- -- --

Chorros
Форсунки
Dysze

44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Luz sumergible
Подводный фонарь
Reflektor podwodny

-- -- -- -- --

Cascada
Водопад
Kaskada

--

Reposacabeza
Подголовник
Zagłówek

4 3 4 3 3 1 --

Panel de control LED
Светодиодная панель управления
Panel sterowania LED

CLEARRAY Active Oxygen™

generador de ozono de bajo consumo + UV-C
генератор озона малой мощности + UV-C
generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Aislamiento Eco Shield
Изоляция Eco Shield
Izolacja Eco Shield

-- -- --

Aislamiento nórdico
Нордическая изоляция
Izolacja typu nordyckiego
(Modular Sealed Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- --
Aislamiento de espuma de poliuretano

Пенополиуретановая изоляция
Izolacja – pianka poliuretanowa

COLORES
ЦВЕТА
KOLORY

ZÓCALO
БОРТА
OBUDOWA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

CUBIERTA AISLANTE*
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА*
POKRYWA TERMICZNA*

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

CUBIERTA AISLANTE que debe incluirse en el pedido
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА подлежит включению в заказ
POKRYWA TERMICZNA do uwzględnienia w zamówieniu

Acabado • Отделка • Wykończenie Models • Модели • Modele Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

ProLast™ Black / Nero J-280™   ·    J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·    J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESORIOS · ОБОРУДОВАНИЕ · AKCESORIA Acabado • Отделка 
• Wykończenie Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

Escalón inteligente (excepto J-210™)
Ступенька smart (кроме J-210™)
Stopień smart (z wyjątkiem modelu J-210™)

Gris
Серый
Szary

890011010  222

Elevador hidráulico para cubierta térmica
Гидравлический подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011460  388

Elevador manual para cubierta térmica
Ручной подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011450  257

Elevador manual para cubierta térmica (excepto J-210™)
Ручной подъемник для Изолирующая крышка (кроме J-210™)
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej
(z wyjątkiem modelu J-210™)

890011500  453

CASCO • ЧАША • SZKŁO ZÓCALO • БОРТА • OBUDOWA

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

Que debe incluirse en el pedido  -  * Подлежит включению в заказ  -  * Do uwzględnienia w zamówieniu

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w przypadku wszystkich bieżących i przyszłych umów sprzedaży 
między stronami, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie uzgodnionych na piśmie.
Art. 2 Zawarcie i cel umowy
2.1. Firma Jacuzzi Europe S.p.A. jest zobowiązana do realizacji zamówienia dopiero po jego pisemnym przyjęciu. 
Przyjęcie zamówienia przez Jacuzzi Europe S.p.A. jest warunkiem jego wykonania.
Art. 3 Dostawa
3.1. Z wyjątkiem przypadków ustalonych pisemnie, dostawy są realizowane zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w 
Valvasone (prowincja Pordenone) we Włoszech. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) nie zadba o odbiór towaru, 
firmie Jacuzzi Europe S.p.A. przysługiwać będzie prawo do zlecenia transportu wiarygodnemu przewoźnikowi. 
Jeśli towar nie zostanie odebrany, nabywca (sprzedawca detaliczny) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 
magazynowania.
3.2. Ustalone warunki dostawy są szacunkowe. W związku z tym w razie opóźnień nabywca (sprzedawca detaliczny) 
nie będzie mógł zgłosić jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód.
Art. 4 Opakowanie
4.1. Opakowania urządzeń są zgodne ze standardami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów drogą 
lądową za pomocą pojazdów mechanicznych. Użycie niestandardowego opakowania jest obłożone dodatkową 
opłatą i dotyczące go ustalenia należy poczynić w chwili składania zamówienia.
Art. 5 Anulowanie zamówień
5.1. Zamówienie złożone przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego) stanowi wiążącą ofertę zakupu. Anulowanie 
zamówienia bez pisemnej zgody Jacuzzi Europe S.p.A. jest niemożliwe. W razie anulowania zamówienia Jacuzzi 
Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
Art. 6 Projekt – dane techniczne
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania, bez powiadomienia, produkcji któregokolwiek 
modelu oraz do modyfikacji modelów podczas produkcji bez konieczności wprowadzania takich samych modyfikacji 
w sprzedanych wcześniej produktach.
6.2. Dane i opisy zawarte w dokumentacji technicznej i promocyjnej (katalogi, instrukcje, ulotki, rysunki, cenniki) 
opublikowanej przez Jacuzzi Europe S.p.A. mogą zostać zmodyfikowane i nie są wiążące.
Art. 7 Ceny
7.1. O ile nie ustalono inaczej, za ważne uznaje się ceny bez podatku VAT podane w cenniku obowiązującym w 
chwili składania zamówienia i dotyczące towarów dostarczanych zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w Valvasone 
(prowincja Pordenone) we Włoszech.
7.2. Ceny, stawki i wysokości upustów mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony Jacuzzi Europe S.p.A. 7.3. 
W przypadku wszystkich zamówień otrzymanych po zmodyfikowaniu cenników oraz przesyłek, które mają zostać 
wysłane później niż trzydzieści dni od terminu wprowadzenia zmian stosowane są nowe ceny.
Art. 8 Płatności
8.1. Płatność za towar zostaje uznana dopiero po otrzymaniu odpowiedniej kwoty przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
8.2. Wszelkie opóźnienia i nieprawidłowości dotyczące płatności uprawniają Jacuzzi Europe S.p.A. do wstrzymania 
dostawy lub anulowania obowiązujących umów, nawet jeśli nie są one związane z danymi płatnościami, a także do 
żądania wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody (w tym szkody wynikające z dewaluacji waluty). W każdym 
przypadku Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – począwszy od ostatecznego terminu płatności, bez konieczności 
podejmowania standardowych działań – naliczać odsetki ustawowe zwiększone o 5 (pięć) punktów procentowych.
8.3. Nabywca (sprzedawca detaliczny) jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty także w razie sporów i 
wątpliwości.
Potrącenie uwzględniające ewentualne wierzytelności kredytowe w stosunku do Jacuzzi Europe S.p.A. bez pisemnej 
zgody jest zabronione.
8.4. W razie nieuiszczenia choćby części płatności Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – wedle własnego uznania – 
żądać od nabywcy (sprzedawcy detalicznego) spłaty pełnej kwoty określonej w umowie lub unieważnić umowę i 
skorzystać z prawa do uzyskania zwrotu dostarczonego towaru i zatrzymania, w ramach rekompensaty za szkody, 
otrzymanej wcześniej kwoty, bez uszczerbku dla prawa do podjęcia jakichkolwiek innych działań związanych z 
poważniejszymi szkodami.
Art. 9 Prawa własności
9.1. Jeśli płatność w całości lub częściowo musi zostać dokonana po dostawie, dostarczone produkty pozostaną 
własnością Jacuzzi Europe S.p.A. do chwili zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami art. 1523 kodeksu 
cywilnego.
9.2. Zgodnie z powyższym zapisem dotyczącym prawa własności Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo odebrać 
wszelki nieopłacony towar; w takim przypadku nabywca (sprzedawca detaliczny) zostanie obciążony wszystkimi 
kosztami związanymi z odebraniem towaru, a Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo zatrzymać wszelkie 
otrzymane wcześniej płatności jako rekompensatę za szkody. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) odsprzedał 
towar podmiotom trzecim, prawa przysługujące firmie Jacuzzi Europe S.p.A. i opisane w niniejszym punkcie będą 
uwzględniać cenę sprzedaży danego towaru.
Art. 10 Okoliczności niemożliwe do kontrolowania i nadmierna uciążliwość
10.1. Do wydarzeń zwalniających stronę z odpowiedzialności należą pożary, zawalenia, powodzie, niedostarczenie 
materiałów, trudności podczas transportu, strajki, zamknięcia i inne wydarzenia związane z niemożliwymi do 
kontrolowania czynnikami, które całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne firmy 
Jacuzzi Europe S.p.A. lub jej dostawców albo poważnie utrudniają transport sprzedanego towaru. Anulowanie 
umowy i zastosowanie innych rozwiązań niż żądanie rekompensaty za szkody jest dozwolone wyłącznie w 
przypadku utrudnień występujących nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.
10.2. Jeśli całkowita realizacja zobowiązań firmy Jacuzzi Europe S.p.A. zostanie uznana z jakiegokolwiek powodu za 
nadmiernie uciążliwą przez handlowca posiadającego standardowe doświadczenie w branży – w związku z czym 
parametry oryginalnej umowy ulegają zmianie o co najmniej 20% – firma Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mogła złożyć 
wniosek o ponowne ustalenie warunków umowy lub, w razie braku zgody, unieważnić umowę.
Art. 11 Roszczenia
11.1. Nabywca (sprzedawca detaliczny) ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia produktu lub braki zgodności 
dostarczonego towaru z zamówieniem, które można wykryć, będąc w posiadaniu towaru; zgłoszenie powinno być 
szczegółowe i sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie należy przedstawić w ciągu maksymalnie 
8 dni od chwili udostępnienia towaru.
11.2. Wszelkie braki zgodności, które nie zostaną wykryte podczas kontroli towaru opisanej w punkcie 11.1, muszą 
zostać zgłoszone przez nabywcę w terminie określonym przez prawo, w przeciwnym razie nie będą uznawane. 
Wspomniany okres rozpoczyna się w chwili udostępnienia towaru nabywcy. 
Art. 12 Gwarancja
12.1. Zgodnie z zapisami Warunków Gwarancji umownej Jacuzzi Europe S.p.A. udziela gwarancji na wady 
produktów marki „Jacuzzi®” lub sprzedawanych przez Jacuzzi Europe S.p.A. poprzez sieć dystrybutorów pod marką 
Jacuzzi® (zwanych dalej „Produktami”), zakupionych, zainstalowanych i użytkowanych wyłącznie na terenie państw 
Unii Europejskiej na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z ewentualną prowadzoną przez konsumenta 
działalnością gospodarczą/zawodową.
Gwarancja umowna obowiązuje wyłącznie w kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu 
Produktów od sprzedawcy (zwanym dalej „Krajem zakupu”). Produkty zainstalowane w innym kraju niż Kraj zakupu 
nie będą objęte Gwarancją umowną.
W przypadku produktów zakupionych lub przynajmniej użytkowanych poza krajami Unii Europejskiej obowiązki 
związane z gwarancją i wynikającymi z niej interwencjami mającymi na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości 
urządzeń będzie w całości spoczywał wyłącznie na nabywcy (sprzedawcy), który będzie musiał utworzyć własną 
strukturę obsługi serwisowej, o ile nie dokonano innych pisemnych uzgodnień z Jacuzzi Europe S.p.A.
Ponadto Gwarancja umowna przestaje obowiązywać, gdyby przepisy w Kraju zakupu nakazywały, aby Produkty 
spełniały inne wymogi prawne i/lub bardziej restrykcyjne niż te określone w prawodawstwie wspólnotowym i 
może zostać wdrożona wyłącznie pod warunkiem, że Jacuzzi Europe S.p.A. dysponuje na terytorium „Kraju zakupu” 
autoryzowanym centrum obsługi technicznej.

Gwarancja rozpoczynająca się od daty sprzedaży produktu użytkownikowi finalnemu uznawana jest za obowiązującą 
dopiero po uiszczeniu całkowitej zapłaty za urządzenie, pod warunkiem, że interwencja jest wykonywana przez 
personel techniczny upoważniony przez Jacuzzi Europe S.p.A. i jest ważna przez okres: a) dwunastu (12) miesięcy 
w przypadku produktów wystawianych w obiektach handlowych, na targach, w salach wystawowych lub podczas 
innych akcji handlowych/promocyjnych, z wyjątkiem uszkodzeń produktów wynikających bezpośrednio lub/i 
niebezpośrednio z jego długoterminowego wystawiania lub jego transportowania z jednego miejsca na drugie, a 
także jego demontażu/montażu; b) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku innych produktów niż wskazane w 
paragrafie a). Z niniejszej gwarancji są wyłączone produkty, które nie są już w produkcji od dwudziestu czterech (24) 
miesięcy lub które są uznawane za przestarzałe, czyli produkty Jacuzzi Europe S.p.A. zakupione ponad sześćdziesiąt 
(60) miesięcy po dacie produkcji. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy produkt objęty jest 
niniejszą gwarancją.
12.2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie wówczas, jeśli instalacja oraz podłączenie produktu do sieci 
elektrycznej i wodnej przeprowadzane są ściśle według wskazówek i zaleceń podanych w instrukcji obsługi Jacuzzi 
Europe S.p.A. i/lub w każdej dołączonej dokumentacji zawierającej ostrzeżenia dotyczące instalacji, użytkowania 
i konserwacji produktu (zwanej w dalszej części „Dokumentacją Jacuzzi”). Jeśli produkt znajduje się w trudno 
dostępnym ze względu na warunki drogowe miejscu (na przykład w górskich miejscowościach lub na małych 
wyspach), to znaczy został zainstalowany w miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i/lub wraz z wartościowymi 
materiałami, wszystkie koszty (robocizny i materiałów, w tym demontaż/montaż, wyjęcie i przemieszczenie produktu 
oraz jego komponentów) poniesie w całości nabywca (sprzedawca), jeśli to on będzie ponosić odpowiedzialność, 
lub konsument; w żadnym wypadku za wspomniane koszty odpowiedzialności nie będzie ponosić Jacuzzi Europe 
S.p.A. Gwarancja traci ważność w razie przeprowadzenia w komponentach lub innych częściach produktu zmian 
powodujących, że ich stan odbiega od stanu zastanego podczas dostawy produktu.
12.3. Całkowita lub częściowa wymiana urządzenia (na ten sam produkt lub na inny o podobnej charakterystyce) 
nie będzie mogła zostać dokonana, jeżeli obiektywnie będzie ona niemożliwa lub zbyt kosztowna w stosunku do 
naprawy, to znaczy, jeśli Jacuzzi Europe S.p.A. będzie musiała ponieść niewspółmierne wydatki w porównaniu do 
naprawy urządzenia, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie posiadał wady produkcyjnej, rozmiar 
usterki lub ewentualność, że alternatywne rozwiązanie może zostać zastosowane bez poważnych niedogodności dla 
użytkownika finalnego. Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej gwarancji upoważniony personel techniczny Jacuzzi 
Europe S.p.A. potwierdzi wadę produkcyjną produktu występującą w chwili jego dostawy i Jacuzzi Europe S.p.A. 
wyda wcześniej zgodę na zwrot, wówczas zwróci ona nabywcy (sprzedawcy) sumę wartości produktu, zgodnie z 
kwotą podaną na fakturze wystawionej przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku wad produktu wynikających z przyczyn, których nie można 
przypisać firmie Jacuzzi Europe S.p.A., na przykład: nieprawidłowo przeprowadzana i/lub niestaranna konserwacja 
okresowa produktu; niewłaściwe użytkowanie produktu lub użytkowanie go niezgodnie z Dokumentacją Jacuzzi 
lub z naruszeniem środków technicznych i/lub środków bezpieczeństwa wymaganych w kraju użytkowania, a 
także obowiązujących w nim przepisów, regulaminów i zwyczajów; błędne i/lub nieprawidłowe podłączenie i/lub 
ustawienie parametrów produktu; stosowanie nieoryginalnych części zamiennych; szkody transportowe niezgłoszone 
w przewidzianym przepisami terminie lub spowodowane przez przewoźników nieupoważnionych przez Jacuzzi 
Europe S.p.A.; niesprawne lub nieprawidłowo działające instalacje elektryczne i wodne; nieprawidłowości w 
działaniu spowodowane przez zakłócenia, nieprawidłowy sygnałów radiowych lub całkowity brak ich odbioru; 
nieprawidłowe działanie produktu lub jego części spowodowane przez korzystanie z wartości temperatury lub 
ciśnienia odbiegających od podanych w Dokumentacji Jacuzzi; nieprawidłowości wszelkiego typu niezwiązane z 
wadami fabrycznymi produktu.
 12.5. W trakcie okresu obowiązywania niniejszej gwarancji sieć serwisowa Jacuzzi Europe S.p.A. jest upoważniona 
przez nabywcę (sprzedawcę) do udzielania gwarancji użytkownikowi finalnemu, nawet, jeśli żądanie takie pochodzi 
od samego użytkownika lub od ewentualnych pośredników. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem, 
bezpośrednio odpowiedzialnym przed użytkownikiem finalnym, jeśli chodzi o potwierdzanie nieprawidłowości 
produktu, jest nabywca (sprzedawca). Gwarancja traci ważność, jeśli użytkownik finalny lub jego przedstawiciel nie 
umożliwi personelowi technicznemu upoważnionemu przez Jacuzzi Europe S.p.A. dokonania oceny zgodności i/lub 
działania produktu, lub nie zostaną zwrócone do Jacuzzi Europe S.p.A. produkty wymienione w ramach gwarancji.
12.6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód powstałych w wyniku braku użytkowania produktu; utraty zysku i 
wszelkiego rodzaju strat, pośrednich i wynikowych; szkód spowodowanych przez niekorzystanie z oryginalnych 
akcesoriów Jacuzzi Europe S.p.A.; materiałów eksploatacyjnych i części podlegających normalnemu zużyciu 
wynikającemu z użytkowania lub braku użytkowania produktu; szkód powstałych w efekcie wyjątkowych zjawisk 
atmosferycznych lub zjawisk niezależnych od normalnego działania produktu; szkód powstałych z powodu typu 
wody lub wody zanieczyszczonej lub z użytkowania produktów nieodpowiednich i/lub niezgodnych z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Jacuzzi. 
12.7. Świadczenia realizowane zgodnie ze zobowiązaniami przewidzianymi w niniejszej gwarancji nie powodują 
wydłużenia pierwotnego okresu gwarancji. Jednocześnie pozostają nienaruszone ustawowe prawa przysługujące 
użytkownikowi finalnemu (konsumentowi). Niniejszej gwarancji nie można zawiesić ani przedłużyć w konsekwencji 
braku użytkowania produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
jakie mogą wyniknąć, w sposób bezpośredni lub pośredni, wobec osób, rzeczy i zwierząt, w związku z brakiem 
przestrzegania wszelkich zaleceń podanych w Dokumentacji Jacuzzi i jeśli przepisy obowiązujące w Kraju zakupu 
stanowią, iż Produkty muszą spełniać inne i/lub bardziej restrykcyjne wymagania prawne niż te określone w 
prawodawstwie wspólnotowym, jak przewiduje punkt 12.1.
12.8. Pod rygorem wygaśnięcia niniejszej gwarancji nabywca (sprzedawca) nie może magazynować produktów 
dłużej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostarczenia do niego produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega 
sobie możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do nabywcy (sprzedawcy) w przypadku ewentualnych 
wykonanych na urządzeniach użytkownika finalnego należnych usług gwarancyjnych, obciążając go w pełni wszystkimi 
poniesionymi w związku z nimi kosztami.

Art. 13 Zwrot towaru
13.1. Zwrot jakichkolwiek materiałów jest możliwy dopiero po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Jacuzzi Europe 
S.p.A. Zwrócić można wyłącznie nieużywane produkty w oryginalnym opakowaniu, o ile zostały one dostarczone 
nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej, a dany model jest nadal produkowany.
13.2. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów spoza katalogu wykonanych na specjalne zamówienie 
nabywcy (sprzedawcy detalicznego).
13.3. Koszt zwrotu towaru uwzględniający koszt ponownego magazynowania nie może przekroczyć 25% wartości 
zwracanego towaru i jest ponoszony przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego).

Art. 14 Interpretacja – modyfikacje
14.1. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do cennika, warunków ogólnych i innych materiałów 
sporządzonych przez Jacuzzi Europe S.p.A. dotyczą dokumentów obowiązujących w chwili powstania danego 
odniesienia.
14.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących aktualnie warunkach ogólnych wszelkie modyfikacje 
wprowadzane przez strony umowy objętej takimi warunkami muszą zostać sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. Wyjątku od jednego lub kilku zapisów obowiązujących aktualnie warunków ogólnych nie należy 
interpretować jako mającego zastosowanie w szerszym zakresie lub w analogicznych sytuacjach; istnienie takich 
wyjątków nie implikuje braku ważności wszystkich warunków ogólnych.

Art. 15 Spory
15.1. Wszelkie spory wynikające z umów objętych obowiązującymi aktualnie warunkami lub z nimi związane oraz 
przypadki, w których strony ustalają, że płatność zostanie uiszczona za pomocą weksli będą rozstrzygane wyłącznie 
przed sądem prowincji Pordenone.



J-245™

NOTA:
Los accesorios marcados con códigos específicos que se 
piden por separado no se incluyen ni se instalan en el 
producto.
Los tonos de color y la textura de los materiales pueden 
variar con respecto a las imágenes mostradas.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Принадлежности, отмеченные специальными кодами, 
указывающими на то, что они должны заказываться отдельно, 
не включаются в состав изделия и не устанавливаются на нем.
цветовые оттенки и текстура материалов могут несколько 
отличаться от тех, которых показаны на изображениях.

UWAGA:
Akcesoria oznaczone dedykowanymi kodami należy 
zamówić osobno, nie są one przewidziane ani 
zainstalowane w produkcie.
Gradacja kolorów i tekstura materiałów mogą różnić się 
od tych widocznych na ilustracjach.

JACUZZI® J-200™ LISTA DE PRECIOS · ПРАЙС-ЛИСТ · CENNIK 01.11.2021OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze warunki sprzedaży zastępują i unieważniają wszelkie ich
dotychczasowe wersje

Przedstawione dane i opisy nie są wiążące dla firmy Jacuzzi Europe S.p.A., która może wprowadzić w nich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

MODELS / EQUIPO
МОДЕЛИ / ОСНАЩЕНИЕ
MODELE / ELEMENTY WYPOSAŻENIA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensiones
Габаритные размеры
Wymiary

229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Asientos (total)
Сиденья (всего)
Liczba siedzisk (łącznie)

6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Recostado
Лежак
Leżanka

-- -- -- --

Chorros
Форсунки
Dysze

44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Luz sumergible
Подводный фонарь
Reflektor podwodny

-- -- -- -- --

Cascada
Водопад
Kaskada

--

Reposacabeza
Подголовник
Zagłówek

4 3 4 3 3 1 --

Panel de control LED
Светодиодная панель управления
Panel sterowania LED

CLEARRAY Active Oxygen™

generador de ozono de bajo consumo + UV-C
генератор озона малой мощности + UV-C
generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Aislamiento Eco Shield
Изоляция Eco Shield
Izolacja Eco Shield

-- -- --

Aislamiento nórdico
Нордическая изоляция
Izolacja typu nordyckiego
(Modular Sealed Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- --
Aislamiento de espuma de poliuretano

Пенополиуретановая изоляция
Izolacja – pianka poliuretanowa

COLORES
ЦВЕТА
KOLORY

ZÓCALO
БОРТА
OBUDOWA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

CUBIERTA AISLANTE*
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА*
POKRYWA TERMICZNA*

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

CUBIERTA AISLANTE que debe incluirse en el pedido
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА подлежит включению в заказ
POKRYWA TERMICZNA do uwzględnienia w zamówieniu

Acabado • Отделка • Wykończenie Models • Модели • Modele Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

ProLast™ Black / Nero J-280™   ·    J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·    J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESORIOS · ОБОРУДОВАНИЕ · AKCESORIA Acabado • Отделка 
• Wykończenie Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

Escalón inteligente (excepto J-210™)
Ступенька smart (кроме J-210™)
Stopień smart (z wyjątkiem modelu J-210™)

Gris
Серый
Szary

890011010  222

Elevador hidráulico para cubierta térmica
Гидравлический подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011460  388

Elevador manual para cubierta térmica
Ручной подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011450  257

Elevador manual para cubierta térmica (excepto J-210™)
Ручной подъемник для Изолирующая крышка (кроме J-210™)
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej
(z wyjątkiem modelu J-210™)

890011500  453

CASCO • ЧАША • SZKŁO ZÓCALO • БОРТА • OBUDOWA

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

Que debe incluirse en el pedido  -  * Подлежит включению в заказ  -  * Do uwzględnienia w zamówieniu

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w przypadku wszystkich bieżących i przyszłych umów sprzedaży 
między stronami, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie uzgodnionych na piśmie.
Art. 2 Zawarcie i cel umowy
2.1. Firma Jacuzzi Europe S.p.A. jest zobowiązana do realizacji zamówienia dopiero po jego pisemnym przyjęciu. 
Przyjęcie zamówienia przez Jacuzzi Europe S.p.A. jest warunkiem jego wykonania.
Art. 3 Dostawa
3.1. Z wyjątkiem przypadków ustalonych pisemnie, dostawy są realizowane zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w 
Valvasone (prowincja Pordenone) we Włoszech. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) nie zadba o odbiór towaru, 
firmie Jacuzzi Europe S.p.A. przysługiwać będzie prawo do zlecenia transportu wiarygodnemu przewoźnikowi. 
Jeśli towar nie zostanie odebrany, nabywca (sprzedawca detaliczny) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 
magazynowania.
3.2. Ustalone warunki dostawy są szacunkowe. W związku z tym w razie opóźnień nabywca (sprzedawca detaliczny) 
nie będzie mógł zgłosić jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód.
Art. 4 Opakowanie
4.1. Opakowania urządzeń są zgodne ze standardami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów drogą 
lądową za pomocą pojazdów mechanicznych. Użycie niestandardowego opakowania jest obłożone dodatkową 
opłatą i dotyczące go ustalenia należy poczynić w chwili składania zamówienia.
Art. 5 Anulowanie zamówień
5.1. Zamówienie złożone przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego) stanowi wiążącą ofertę zakupu. Anulowanie 
zamówienia bez pisemnej zgody Jacuzzi Europe S.p.A. jest niemożliwe. W razie anulowania zamówienia Jacuzzi 
Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
Art. 6 Projekt – dane techniczne
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania, bez powiadomienia, produkcji któregokolwiek 
modelu oraz do modyfikacji modelów podczas produkcji bez konieczności wprowadzania takich samych modyfikacji 
w sprzedanych wcześniej produktach.
6.2. Dane i opisy zawarte w dokumentacji technicznej i promocyjnej (katalogi, instrukcje, ulotki, rysunki, cenniki) 
opublikowanej przez Jacuzzi Europe S.p.A. mogą zostać zmodyfikowane i nie są wiążące.
Art. 7 Ceny
7.1. O ile nie ustalono inaczej, za ważne uznaje się ceny bez podatku VAT podane w cenniku obowiązującym w 
chwili składania zamówienia i dotyczące towarów dostarczanych zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w Valvasone 
(prowincja Pordenone) we Włoszech.
7.2. Ceny, stawki i wysokości upustów mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony Jacuzzi Europe S.p.A. 7.3. 
W przypadku wszystkich zamówień otrzymanych po zmodyfikowaniu cenników oraz przesyłek, które mają zostać 
wysłane później niż trzydzieści dni od terminu wprowadzenia zmian stosowane są nowe ceny.
Art. 8 Płatności
8.1. Płatność za towar zostaje uznana dopiero po otrzymaniu odpowiedniej kwoty przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
8.2. Wszelkie opóźnienia i nieprawidłowości dotyczące płatności uprawniają Jacuzzi Europe S.p.A. do wstrzymania 
dostawy lub anulowania obowiązujących umów, nawet jeśli nie są one związane z danymi płatnościami, a także do 
żądania wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody (w tym szkody wynikające z dewaluacji waluty). W każdym 
przypadku Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – począwszy od ostatecznego terminu płatności, bez konieczności 
podejmowania standardowych działań – naliczać odsetki ustawowe zwiększone o 5 (pięć) punktów procentowych.
8.3. Nabywca (sprzedawca detaliczny) jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty także w razie sporów i 
wątpliwości.
Potrącenie uwzględniające ewentualne wierzytelności kredytowe w stosunku do Jacuzzi Europe S.p.A. bez pisemnej 
zgody jest zabronione.
8.4. W razie nieuiszczenia choćby części płatności Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – wedle własnego uznania – 
żądać od nabywcy (sprzedawcy detalicznego) spłaty pełnej kwoty określonej w umowie lub unieważnić umowę i 
skorzystać z prawa do uzyskania zwrotu dostarczonego towaru i zatrzymania, w ramach rekompensaty za szkody, 
otrzymanej wcześniej kwoty, bez uszczerbku dla prawa do podjęcia jakichkolwiek innych działań związanych z 
poważniejszymi szkodami.
Art. 9 Prawa własności
9.1. Jeśli płatność w całości lub częściowo musi zostać dokonana po dostawie, dostarczone produkty pozostaną 
własnością Jacuzzi Europe S.p.A. do chwili zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami art. 1523 kodeksu 
cywilnego.
9.2. Zgodnie z powyższym zapisem dotyczącym prawa własności Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo odebrać 
wszelki nieopłacony towar; w takim przypadku nabywca (sprzedawca detaliczny) zostanie obciążony wszystkimi 
kosztami związanymi z odebraniem towaru, a Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo zatrzymać wszelkie 
otrzymane wcześniej płatności jako rekompensatę za szkody. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) odsprzedał 
towar podmiotom trzecim, prawa przysługujące firmie Jacuzzi Europe S.p.A. i opisane w niniejszym punkcie będą 
uwzględniać cenę sprzedaży danego towaru.
Art. 10 Okoliczności niemożliwe do kontrolowania i nadmierna uciążliwość
10.1. Do wydarzeń zwalniających stronę z odpowiedzialności należą pożary, zawalenia, powodzie, niedostarczenie 
materiałów, trudności podczas transportu, strajki, zamknięcia i inne wydarzenia związane z niemożliwymi do 
kontrolowania czynnikami, które całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne firmy 
Jacuzzi Europe S.p.A. lub jej dostawców albo poważnie utrudniają transport sprzedanego towaru. Anulowanie 
umowy i zastosowanie innych rozwiązań niż żądanie rekompensaty za szkody jest dozwolone wyłącznie w 
przypadku utrudnień występujących nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.
10.2. Jeśli całkowita realizacja zobowiązań firmy Jacuzzi Europe S.p.A. zostanie uznana z jakiegokolwiek powodu za 
nadmiernie uciążliwą przez handlowca posiadającego standardowe doświadczenie w branży – w związku z czym 
parametry oryginalnej umowy ulegają zmianie o co najmniej 20% – firma Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mogła złożyć 
wniosek o ponowne ustalenie warunków umowy lub, w razie braku zgody, unieważnić umowę.
Art. 11 Roszczenia
11.1. Nabywca (sprzedawca detaliczny) ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia produktu lub braki zgodności 
dostarczonego towaru z zamówieniem, które można wykryć, będąc w posiadaniu towaru; zgłoszenie powinno być 
szczegółowe i sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie należy przedstawić w ciągu maksymalnie 
8 dni od chwili udostępnienia towaru.
11.2. Wszelkie braki zgodności, które nie zostaną wykryte podczas kontroli towaru opisanej w punkcie 11.1, muszą 
zostać zgłoszone przez nabywcę w terminie określonym przez prawo, w przeciwnym razie nie będą uznawane. 
Wspomniany okres rozpoczyna się w chwili udostępnienia towaru nabywcy. 
Art. 12 Gwarancja
12.1. Zgodnie z zapisami Warunków Gwarancji umownej Jacuzzi Europe S.p.A. udziela gwarancji na wady 
produktów marki „Jacuzzi®” lub sprzedawanych przez Jacuzzi Europe S.p.A. poprzez sieć dystrybutorów pod marką 
Jacuzzi® (zwanych dalej „Produktami”), zakupionych, zainstalowanych i użytkowanych wyłącznie na terenie państw 
Unii Europejskiej na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z ewentualną prowadzoną przez konsumenta 
działalnością gospodarczą/zawodową.
Gwarancja umowna obowiązuje wyłącznie w kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu 
Produktów od sprzedawcy (zwanym dalej „Krajem zakupu”). Produkty zainstalowane w innym kraju niż Kraj zakupu 
nie będą objęte Gwarancją umowną.
W przypadku produktów zakupionych lub przynajmniej użytkowanych poza krajami Unii Europejskiej obowiązki 
związane z gwarancją i wynikającymi z niej interwencjami mającymi na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości 
urządzeń będzie w całości spoczywał wyłącznie na nabywcy (sprzedawcy), który będzie musiał utworzyć własną 
strukturę obsługi serwisowej, o ile nie dokonano innych pisemnych uzgodnień z Jacuzzi Europe S.p.A.
Ponadto Gwarancja umowna przestaje obowiązywać, gdyby przepisy w Kraju zakupu nakazywały, aby Produkty 
spełniały inne wymogi prawne i/lub bardziej restrykcyjne niż te określone w prawodawstwie wspólnotowym i 
może zostać wdrożona wyłącznie pod warunkiem, że Jacuzzi Europe S.p.A. dysponuje na terytorium „Kraju zakupu” 
autoryzowanym centrum obsługi technicznej.

Gwarancja rozpoczynająca się od daty sprzedaży produktu użytkownikowi finalnemu uznawana jest za obowiązującą 
dopiero po uiszczeniu całkowitej zapłaty za urządzenie, pod warunkiem, że interwencja jest wykonywana przez 
personel techniczny upoważniony przez Jacuzzi Europe S.p.A. i jest ważna przez okres: a) dwunastu (12) miesięcy 
w przypadku produktów wystawianych w obiektach handlowych, na targach, w salach wystawowych lub podczas 
innych akcji handlowych/promocyjnych, z wyjątkiem uszkodzeń produktów wynikających bezpośrednio lub/i 
niebezpośrednio z jego długoterminowego wystawiania lub jego transportowania z jednego miejsca na drugie, a 
także jego demontażu/montażu; b) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku innych produktów niż wskazane w 
paragrafie a). Z niniejszej gwarancji są wyłączone produkty, które nie są już w produkcji od dwudziestu czterech (24) 
miesięcy lub które są uznawane za przestarzałe, czyli produkty Jacuzzi Europe S.p.A. zakupione ponad sześćdziesiąt 
(60) miesięcy po dacie produkcji. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy produkt objęty jest 
niniejszą gwarancją.
12.2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie wówczas, jeśli instalacja oraz podłączenie produktu do sieci 
elektrycznej i wodnej przeprowadzane są ściśle według wskazówek i zaleceń podanych w instrukcji obsługi Jacuzzi 
Europe S.p.A. i/lub w każdej dołączonej dokumentacji zawierającej ostrzeżenia dotyczące instalacji, użytkowania 
i konserwacji produktu (zwanej w dalszej części „Dokumentacją Jacuzzi”). Jeśli produkt znajduje się w trudno 
dostępnym ze względu na warunki drogowe miejscu (na przykład w górskich miejscowościach lub na małych 
wyspach), to znaczy został zainstalowany w miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i/lub wraz z wartościowymi 
materiałami, wszystkie koszty (robocizny i materiałów, w tym demontaż/montaż, wyjęcie i przemieszczenie produktu 
oraz jego komponentów) poniesie w całości nabywca (sprzedawca), jeśli to on będzie ponosić odpowiedzialność, 
lub konsument; w żadnym wypadku za wspomniane koszty odpowiedzialności nie będzie ponosić Jacuzzi Europe 
S.p.A. Gwarancja traci ważność w razie przeprowadzenia w komponentach lub innych częściach produktu zmian 
powodujących, że ich stan odbiega od stanu zastanego podczas dostawy produktu.
12.3. Całkowita lub częściowa wymiana urządzenia (na ten sam produkt lub na inny o podobnej charakterystyce) 
nie będzie mogła zostać dokonana, jeżeli obiektywnie będzie ona niemożliwa lub zbyt kosztowna w stosunku do 
naprawy, to znaczy, jeśli Jacuzzi Europe S.p.A. będzie musiała ponieść niewspółmierne wydatki w porównaniu do 
naprawy urządzenia, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie posiadał wady produkcyjnej, rozmiar 
usterki lub ewentualność, że alternatywne rozwiązanie może zostać zastosowane bez poważnych niedogodności dla 
użytkownika finalnego. Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej gwarancji upoważniony personel techniczny Jacuzzi 
Europe S.p.A. potwierdzi wadę produkcyjną produktu występującą w chwili jego dostawy i Jacuzzi Europe S.p.A. 
wyda wcześniej zgodę na zwrot, wówczas zwróci ona nabywcy (sprzedawcy) sumę wartości produktu, zgodnie z 
kwotą podaną na fakturze wystawionej przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku wad produktu wynikających z przyczyn, których nie można 
przypisać firmie Jacuzzi Europe S.p.A., na przykład: nieprawidłowo przeprowadzana i/lub niestaranna konserwacja 
okresowa produktu; niewłaściwe użytkowanie produktu lub użytkowanie go niezgodnie z Dokumentacją Jacuzzi 
lub z naruszeniem środków technicznych i/lub środków bezpieczeństwa wymaganych w kraju użytkowania, a 
także obowiązujących w nim przepisów, regulaminów i zwyczajów; błędne i/lub nieprawidłowe podłączenie i/lub 
ustawienie parametrów produktu; stosowanie nieoryginalnych części zamiennych; szkody transportowe niezgłoszone 
w przewidzianym przepisami terminie lub spowodowane przez przewoźników nieupoważnionych przez Jacuzzi 
Europe S.p.A.; niesprawne lub nieprawidłowo działające instalacje elektryczne i wodne; nieprawidłowości w 
działaniu spowodowane przez zakłócenia, nieprawidłowy sygnałów radiowych lub całkowity brak ich odbioru; 
nieprawidłowe działanie produktu lub jego części spowodowane przez korzystanie z wartości temperatury lub 
ciśnienia odbiegających od podanych w Dokumentacji Jacuzzi; nieprawidłowości wszelkiego typu niezwiązane z 
wadami fabrycznymi produktu.
 12.5. W trakcie okresu obowiązywania niniejszej gwarancji sieć serwisowa Jacuzzi Europe S.p.A. jest upoważniona 
przez nabywcę (sprzedawcę) do udzielania gwarancji użytkownikowi finalnemu, nawet, jeśli żądanie takie pochodzi 
od samego użytkownika lub od ewentualnych pośredników. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem, 
bezpośrednio odpowiedzialnym przed użytkownikiem finalnym, jeśli chodzi o potwierdzanie nieprawidłowości 
produktu, jest nabywca (sprzedawca). Gwarancja traci ważność, jeśli użytkownik finalny lub jego przedstawiciel nie 
umożliwi personelowi technicznemu upoważnionemu przez Jacuzzi Europe S.p.A. dokonania oceny zgodności i/lub 
działania produktu, lub nie zostaną zwrócone do Jacuzzi Europe S.p.A. produkty wymienione w ramach gwarancji.
12.6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód powstałych w wyniku braku użytkowania produktu; utraty zysku i 
wszelkiego rodzaju strat, pośrednich i wynikowych; szkód spowodowanych przez niekorzystanie z oryginalnych 
akcesoriów Jacuzzi Europe S.p.A.; materiałów eksploatacyjnych i części podlegających normalnemu zużyciu 
wynikającemu z użytkowania lub braku użytkowania produktu; szkód powstałych w efekcie wyjątkowych zjawisk 
atmosferycznych lub zjawisk niezależnych od normalnego działania produktu; szkód powstałych z powodu typu 
wody lub wody zanieczyszczonej lub z użytkowania produktów nieodpowiednich i/lub niezgodnych z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Jacuzzi. 
12.7. Świadczenia realizowane zgodnie ze zobowiązaniami przewidzianymi w niniejszej gwarancji nie powodują 
wydłużenia pierwotnego okresu gwarancji. Jednocześnie pozostają nienaruszone ustawowe prawa przysługujące 
użytkownikowi finalnemu (konsumentowi). Niniejszej gwarancji nie można zawiesić ani przedłużyć w konsekwencji 
braku użytkowania produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
jakie mogą wyniknąć, w sposób bezpośredni lub pośredni, wobec osób, rzeczy i zwierząt, w związku z brakiem 
przestrzegania wszelkich zaleceń podanych w Dokumentacji Jacuzzi i jeśli przepisy obowiązujące w Kraju zakupu 
stanowią, iż Produkty muszą spełniać inne i/lub bardziej restrykcyjne wymagania prawne niż te określone w 
prawodawstwie wspólnotowym, jak przewiduje punkt 12.1.
12.8. Pod rygorem wygaśnięcia niniejszej gwarancji nabywca (sprzedawca) nie może magazynować produktów 
dłużej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostarczenia do niego produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega 
sobie możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do nabywcy (sprzedawcy) w przypadku ewentualnych 
wykonanych na urządzeniach użytkownika finalnego należnych usług gwarancyjnych, obciążając go w pełni wszystkimi 
poniesionymi w związku z nimi kosztami.

Art. 13 Zwrot towaru
13.1. Zwrot jakichkolwiek materiałów jest możliwy dopiero po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Jacuzzi Europe 
S.p.A. Zwrócić można wyłącznie nieużywane produkty w oryginalnym opakowaniu, o ile zostały one dostarczone 
nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej, a dany model jest nadal produkowany.
13.2. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów spoza katalogu wykonanych na specjalne zamówienie 
nabywcy (sprzedawcy detalicznego).
13.3. Koszt zwrotu towaru uwzględniający koszt ponownego magazynowania nie może przekroczyć 25% wartości 
zwracanego towaru i jest ponoszony przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego).

Art. 14 Interpretacja – modyfikacje
14.1. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do cennika, warunków ogólnych i innych materiałów 
sporządzonych przez Jacuzzi Europe S.p.A. dotyczą dokumentów obowiązujących w chwili powstania danego 
odniesienia.
14.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących aktualnie warunkach ogólnych wszelkie modyfikacje 
wprowadzane przez strony umowy objętej takimi warunkami muszą zostać sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. Wyjątku od jednego lub kilku zapisów obowiązujących aktualnie warunków ogólnych nie należy 
interpretować jako mającego zastosowanie w szerszym zakresie lub w analogicznych sytuacjach; istnienie takich 
wyjątków nie implikuje braku ważności wszystkich warunków ogólnych.

Art. 15 Spory
15.1. Wszelkie spory wynikające z umów objętych obowiązującymi aktualnie warunkami lub z nimi związane oraz 
przypadki, w których strony ustalają, że płatność zostanie uiszczona za pomocą weksli będą rozstrzygane wyłącznie 
przed sądem prowincji Pordenone.



J-245™

NOTA:
Los accesorios marcados con códigos específicos que se 
piden por separado no se incluyen ni se instalan en el 
producto.
Los tonos de color y la textura de los materiales pueden 
variar con respecto a las imágenes mostradas.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Принадлежности, отмеченные специальными кодами, 
указывающими на то, что они должны заказываться отдельно, 
не включаются в состав изделия и не устанавливаются на нем.
цветовые оттенки и текстура материалов могут несколько 
отличаться от тех, которых показаны на изображениях.

UWAGA:
Akcesoria oznaczone dedykowanymi kodami należy 
zamówić osobno, nie są one przewidziane ani 
zainstalowane w produkcie.
Gradacja kolorów i tekstura materiałów mogą różnić się 
od tych widocznych na ilustracjach.

JACUZZI® J-200™ LISTA DE PRECIOS · ПРАЙС-ЛИСТ · CENNIK 01.11.2021OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze warunki sprzedaży zastępują i unieważniają wszelkie ich
dotychczasowe wersje

Przedstawione dane i opisy nie są wiążące dla firmy Jacuzzi Europe S.p.A., która może wprowadzić w nich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.

MODELS / EQUIPO
МОДЕЛИ / ОСНАЩЕНИЕ
MODELE / ELEMENTY WYPOSAŻENIA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Top view

Dimensiones
Габаритные размеры
Wymiary

229 x 229 x 93 H cm 229 x 229 x 93 H cm 213 x 213 x 91 H cm 213 x 213 x 91 H cm 193 x 213 x 87 H cm 193 x 168 x 81 H cm Ø  198 x 91 H cm

Asientos (total)
Сиденья (всего)
Liczba siedzisk (łącznie)

6-7 6 6-7 6 4-5 2-3 4

Recostado
Лежак
Leżanka

-- -- -- --

Chorros
Форсунки
Dysze

44 ClassicPro™ 45 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 35 ClassicPro™ 23 Classic 19 Classic 19 Classic

Multicolor LED lighting 25 10 10 10 6 6 --

Luz sumergible
Подводный фонарь
Reflektor podwodny

-- -- -- -- --

Cascada
Водопад
Kaskada

--

Reposacabeza
Подголовник
Zagłówek

4 3 4 3 3 1 --

Panel de control LED
Светодиодная панель управления
Panel sterowania LED

CLEARRAY Active Oxygen™

generador de ozono de bajo consumo + UV-C
генератор озона малой мощности + UV-C
generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Aislamiento Eco Shield
Изоляция Eco Shield
Izolacja Eco Shield

-- -- --

Aislamiento nórdico
Нордическая изоляция
Izolacja typu nordyckiego
(Modular Sealed Foam + Smart Seal)

-- -- -- -- -- --
Aislamiento de espuma de poliuretano

Пенополиуретановая изоляция
Izolacja – pianka poliuretanowa

COLORES
ЦВЕТА
KOLORY

ZÓCALO
БОРТА
OBUDOWA

J-280™ J-275™ J-245™ J-235™ J-225™ J-215™ J-210™

Platinum

Silverwood
ZX12ZG0E8T ZH12ZG0E8T ZV12ZG0E80 ZV12ZG0EW0 ZI12ZG0E80 ZI12ZG0EW0 6G12ZG0E8T 6E12ZG0E8T ZQ12ZG0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

Roasted
Chestnut

ZX12ZM0E8T ZH12ZM0E8T ZV12ZM0E80 ZV12ZM0EW0 ZI12ZM0E80 ZI12ZM0EW0 6G12ZM0E8T 6E12ZM0E8T ZQ12ZM0E

 12.563  12.563  11.162  11.649  11.162  11.649  10.315  9.866  10.455

CUBIERTA AISLANTE*
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА*
POKRYWA TERMICZNA*

ProLast™
Black

903003770 903003770 903003210 903003210 903003780 903003790 903003800

 1.112  1.112  1.017  1.017  976  830  836

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

CUBIERTA AISLANTE que debe incluirse en el pedido
ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРЫШКА подлежит включению в заказ
POKRYWA TERMICZNA do uwzględnienia w zamówieniu

Acabado • Отделка • Wykończenie Models • Модели • Modele Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

ProLast™ Black / Nero J-280™   ·    J-275™ 903003770  1.112

J-245™   ·    J-235™ 903003210  1.017

J-225™ 903003780  976

J-215™ 903003790  830

J-210™ 903003800  836

ACCESORIOS · ОБОРУДОВАНИЕ · AKCESORIA Acabado • Отделка 
• Wykończenie Código • Код • Kod Precio • Цена • Cena

Escalón inteligente (excepto J-210™)
Ступенька smart (кроме J-210™)
Stopień smart (z wyjątkiem modelu J-210™)

Gris
Серый
Szary

890011010  222

Elevador hidráulico para cubierta térmica
Гидравлический подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011460  388

Elevador manual para cubierta térmica
Ручной подъемник для Изолирующая крышка
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej

890011450  257

Elevador manual para cubierta térmica (excepto J-210™)
Ручной подъемник для Изолирующая крышка (кроме J-210™)
Podnośnik hydrauliczny do pokrywy termicznej
(z wyjątkiem modelu J-210™)

890011500  453

CASCO • ЧАША • SZKŁO ZÓCALO • БОРТА • OBUDOWA

PLATINUM SILVERWOOD ROASTED CHESTNUT

Que debe incluirse en el pedido  -  * Подлежит включению в заказ  -  * Do uwzględnienia w zamówieniu

Art. 1 Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie w przypadku wszystkich bieżących i przyszłych umów sprzedaży 
między stronami, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie uzgodnionych na piśmie.
Art. 2 Zawarcie i cel umowy
2.1. Firma Jacuzzi Europe S.p.A. jest zobowiązana do realizacji zamówienia dopiero po jego pisemnym przyjęciu. 
Przyjęcie zamówienia przez Jacuzzi Europe S.p.A. jest warunkiem jego wykonania.
Art. 3 Dostawa
3.1. Z wyjątkiem przypadków ustalonych pisemnie, dostawy są realizowane zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w 
Valvasone (prowincja Pordenone) we Włoszech. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) nie zadba o odbiór towaru, 
firmie Jacuzzi Europe S.p.A. przysługiwać będzie prawo do zlecenia transportu wiarygodnemu przewoźnikowi. 
Jeśli towar nie zostanie odebrany, nabywca (sprzedawca detaliczny) będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 
magazynowania.
3.2. Ustalone warunki dostawy są szacunkowe. W związku z tym w razie opóźnień nabywca (sprzedawca detaliczny) 
nie będzie mógł zgłosić jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie z tytułu szkód.
Art. 4 Opakowanie
4.1. Opakowania urządzeń są zgodne ze standardami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów drogą 
lądową za pomocą pojazdów mechanicznych. Użycie niestandardowego opakowania jest obłożone dodatkową 
opłatą i dotyczące go ustalenia należy poczynić w chwili składania zamówienia.
Art. 5 Anulowanie zamówień
5.1. Zamówienie złożone przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego) stanowi wiążącą ofertę zakupu. Anulowanie 
zamówienia bez pisemnej zgody Jacuzzi Europe S.p.A. jest niemożliwe. W razie anulowania zamówienia Jacuzzi 
Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.
Art. 6 Projekt – dane techniczne
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo do zaprzestania, bez powiadomienia, produkcji któregokolwiek 
modelu oraz do modyfikacji modelów podczas produkcji bez konieczności wprowadzania takich samych modyfikacji 
w sprzedanych wcześniej produktach.
6.2. Dane i opisy zawarte w dokumentacji technicznej i promocyjnej (katalogi, instrukcje, ulotki, rysunki, cenniki) 
opublikowanej przez Jacuzzi Europe S.p.A. mogą zostać zmodyfikowane i nie są wiążące.
Art. 7 Ceny
7.1. O ile nie ustalono inaczej, za ważne uznaje się ceny bez podatku VAT podane w cenniku obowiązującym w 
chwili składania zamówienia i dotyczące towarów dostarczanych zgodnie z regułą „Ex Works” z zakładu w Valvasone 
(prowincja Pordenone) we Włoszech.
7.2. Ceny, stawki i wysokości upustów mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony Jacuzzi Europe S.p.A. 7.3. 
W przypadku wszystkich zamówień otrzymanych po zmodyfikowaniu cenników oraz przesyłek, które mają zostać 
wysłane później niż trzydzieści dni od terminu wprowadzenia zmian stosowane są nowe ceny.
Art. 8 Płatności
8.1. Płatność za towar zostaje uznana dopiero po otrzymaniu odpowiedniej kwoty przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
8.2. Wszelkie opóźnienia i nieprawidłowości dotyczące płatności uprawniają Jacuzzi Europe S.p.A. do wstrzymania 
dostawy lub anulowania obowiązujących umów, nawet jeśli nie są one związane z danymi płatnościami, a także do 
żądania wypłaty odszkodowania za wszelkie szkody (w tym szkody wynikające z dewaluacji waluty). W każdym 
przypadku Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – począwszy od ostatecznego terminu płatności, bez konieczności 
podejmowania standardowych działań – naliczać odsetki ustawowe zwiększone o 5 (pięć) punktów procentowych.
8.3. Nabywca (sprzedawca detaliczny) jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty także w razie sporów i 
wątpliwości.
Potrącenie uwzględniające ewentualne wierzytelności kredytowe w stosunku do Jacuzzi Europe S.p.A. bez pisemnej 
zgody jest zabronione.
8.4. W razie nieuiszczenia choćby części płatności Jacuzzi Europe S.p.A. ma prawo – wedle własnego uznania – 
żądać od nabywcy (sprzedawcy detalicznego) spłaty pełnej kwoty określonej w umowie lub unieważnić umowę i 
skorzystać z prawa do uzyskania zwrotu dostarczonego towaru i zatrzymania, w ramach rekompensaty za szkody, 
otrzymanej wcześniej kwoty, bez uszczerbku dla prawa do podjęcia jakichkolwiek innych działań związanych z 
poważniejszymi szkodami.
Art. 9 Prawa własności
9.1. Jeśli płatność w całości lub częściowo musi zostać dokonana po dostawie, dostarczone produkty pozostaną 
własnością Jacuzzi Europe S.p.A. do chwili zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami art. 1523 kodeksu 
cywilnego.
9.2. Zgodnie z powyższym zapisem dotyczącym prawa własności Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo odebrać 
wszelki nieopłacony towar; w takim przypadku nabywca (sprzedawca detaliczny) zostanie obciążony wszystkimi 
kosztami związanymi z odebraniem towaru, a Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mieć prawo zatrzymać wszelkie 
otrzymane wcześniej płatności jako rekompensatę za szkody. Jeśli nabywca (sprzedawca detaliczny) odsprzedał 
towar podmiotom trzecim, prawa przysługujące firmie Jacuzzi Europe S.p.A. i opisane w niniejszym punkcie będą 
uwzględniać cenę sprzedaży danego towaru.
Art. 10 Okoliczności niemożliwe do kontrolowania i nadmierna uciążliwość
10.1. Do wydarzeń zwalniających stronę z odpowiedzialności należą pożary, zawalenia, powodzie, niedostarczenie 
materiałów, trudności podczas transportu, strajki, zamknięcia i inne wydarzenia związane z niemożliwymi do 
kontrolowania czynnikami, które całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne firmy 
Jacuzzi Europe S.p.A. lub jej dostawców albo poważnie utrudniają transport sprzedanego towaru. Anulowanie 
umowy i zastosowanie innych rozwiązań niż żądanie rekompensaty za szkody jest dozwolone wyłącznie w 
przypadku utrudnień występujących nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.
10.2. Jeśli całkowita realizacja zobowiązań firmy Jacuzzi Europe S.p.A. zostanie uznana z jakiegokolwiek powodu za 
nadmiernie uciążliwą przez handlowca posiadającego standardowe doświadczenie w branży – w związku z czym 
parametry oryginalnej umowy ulegają zmianie o co najmniej 20% – firma Jacuzzi Europe S.p.A. będzie mogła złożyć 
wniosek o ponowne ustalenie warunków umowy lub, w razie braku zgody, unieważnić umowę.
Art. 11 Roszczenia
11.1. Nabywca (sprzedawca detaliczny) ma obowiązek zgłosić wszelkie uszkodzenia produktu lub braki zgodności 
dostarczonego towaru z zamówieniem, które można wykryć, będąc w posiadaniu towaru; zgłoszenie powinno być 
szczegółowe i sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie należy przedstawić w ciągu maksymalnie 
8 dni od chwili udostępnienia towaru.
11.2. Wszelkie braki zgodności, które nie zostaną wykryte podczas kontroli towaru opisanej w punkcie 11.1, muszą 
zostać zgłoszone przez nabywcę w terminie określonym przez prawo, w przeciwnym razie nie będą uznawane. 
Wspomniany okres rozpoczyna się w chwili udostępnienia towaru nabywcy. 
Art. 12 Gwarancja
12.1. Zgodnie z zapisami Warunków Gwarancji umownej Jacuzzi Europe S.p.A. udziela gwarancji na wady 
produktów marki „Jacuzzi®” lub sprzedawanych przez Jacuzzi Europe S.p.A. poprzez sieć dystrybutorów pod marką 
Jacuzzi® (zwanych dalej „Produktami”), zakupionych, zainstalowanych i użytkowanych wyłącznie na terenie państw 
Unii Europejskiej na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z ewentualną prowadzoną przez konsumenta 
działalnością gospodarczą/zawodową.
Gwarancja umowna obowiązuje wyłącznie w kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym dokonano zakupu 
Produktów od sprzedawcy (zwanym dalej „Krajem zakupu”). Produkty zainstalowane w innym kraju niż Kraj zakupu 
nie będą objęte Gwarancją umowną.
W przypadku produktów zakupionych lub przynajmniej użytkowanych poza krajami Unii Europejskiej obowiązki 
związane z gwarancją i wynikającymi z niej interwencjami mającymi na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości 
urządzeń będzie w całości spoczywał wyłącznie na nabywcy (sprzedawcy), który będzie musiał utworzyć własną 
strukturę obsługi serwisowej, o ile nie dokonano innych pisemnych uzgodnień z Jacuzzi Europe S.p.A.
Ponadto Gwarancja umowna przestaje obowiązywać, gdyby przepisy w Kraju zakupu nakazywały, aby Produkty 
spełniały inne wymogi prawne i/lub bardziej restrykcyjne niż te określone w prawodawstwie wspólnotowym i 
może zostać wdrożona wyłącznie pod warunkiem, że Jacuzzi Europe S.p.A. dysponuje na terytorium „Kraju zakupu” 
autoryzowanym centrum obsługi technicznej.

Gwarancja rozpoczynająca się od daty sprzedaży produktu użytkownikowi finalnemu uznawana jest za obowiązującą 
dopiero po uiszczeniu całkowitej zapłaty za urządzenie, pod warunkiem, że interwencja jest wykonywana przez 
personel techniczny upoważniony przez Jacuzzi Europe S.p.A. i jest ważna przez okres: a) dwunastu (12) miesięcy 
w przypadku produktów wystawianych w obiektach handlowych, na targach, w salach wystawowych lub podczas 
innych akcji handlowych/promocyjnych, z wyjątkiem uszkodzeń produktów wynikających bezpośrednio lub/i 
niebezpośrednio z jego długoterminowego wystawiania lub jego transportowania z jednego miejsca na drugie, a 
także jego demontażu/montażu; b) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku innych produktów niż wskazane w 
paragrafie a). Z niniejszej gwarancji są wyłączone produkty, które nie są już w produkcji od dwudziestu czterech (24) 
miesięcy lub które są uznawane za przestarzałe, czyli produkty Jacuzzi Europe S.p.A. zakupione ponad sześćdziesiąt 
(60) miesięcy po dacie produkcji. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy produkt objęty jest 
niniejszą gwarancją.
12.2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie wówczas, jeśli instalacja oraz podłączenie produktu do sieci 
elektrycznej i wodnej przeprowadzane są ściśle według wskazówek i zaleceń podanych w instrukcji obsługi Jacuzzi 
Europe S.p.A. i/lub w każdej dołączonej dokumentacji zawierającej ostrzeżenia dotyczące instalacji, użytkowania 
i konserwacji produktu (zwanej w dalszej części „Dokumentacją Jacuzzi”). Jeśli produkt znajduje się w trudno 
dostępnym ze względu na warunki drogowe miejscu (na przykład w górskich miejscowościach lub na małych 
wyspach), to znaczy został zainstalowany w miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i/lub wraz z wartościowymi 
materiałami, wszystkie koszty (robocizny i materiałów, w tym demontaż/montaż, wyjęcie i przemieszczenie produktu 
oraz jego komponentów) poniesie w całości nabywca (sprzedawca), jeśli to on będzie ponosić odpowiedzialność, 
lub konsument; w żadnym wypadku za wspomniane koszty odpowiedzialności nie będzie ponosić Jacuzzi Europe 
S.p.A. Gwarancja traci ważność w razie przeprowadzenia w komponentach lub innych częściach produktu zmian 
powodujących, że ich stan odbiega od stanu zastanego podczas dostawy produktu.
12.3. Całkowita lub częściowa wymiana urządzenia (na ten sam produkt lub na inny o podobnej charakterystyce) 
nie będzie mogła zostać dokonana, jeżeli obiektywnie będzie ona niemożliwa lub zbyt kosztowna w stosunku do 
naprawy, to znaczy, jeśli Jacuzzi Europe S.p.A. będzie musiała ponieść niewspółmierne wydatki w porównaniu do 
naprawy urządzenia, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie posiadał wady produkcyjnej, rozmiar 
usterki lub ewentualność, że alternatywne rozwiązanie może zostać zastosowane bez poważnych niedogodności dla 
użytkownika finalnego. Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej gwarancji upoważniony personel techniczny Jacuzzi 
Europe S.p.A. potwierdzi wadę produkcyjną produktu występującą w chwili jego dostawy i Jacuzzi Europe S.p.A. 
wyda wcześniej zgodę na zwrot, wówczas zwróci ona nabywcy (sprzedawcy) sumę wartości produktu, zgodnie z 
kwotą podaną na fakturze wystawionej przez Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku wad produktu wynikających z przyczyn, których nie można 
przypisać firmie Jacuzzi Europe S.p.A., na przykład: nieprawidłowo przeprowadzana i/lub niestaranna konserwacja 
okresowa produktu; niewłaściwe użytkowanie produktu lub użytkowanie go niezgodnie z Dokumentacją Jacuzzi 
lub z naruszeniem środków technicznych i/lub środków bezpieczeństwa wymaganych w kraju użytkowania, a 
także obowiązujących w nim przepisów, regulaminów i zwyczajów; błędne i/lub nieprawidłowe podłączenie i/lub 
ustawienie parametrów produktu; stosowanie nieoryginalnych części zamiennych; szkody transportowe niezgłoszone 
w przewidzianym przepisami terminie lub spowodowane przez przewoźników nieupoważnionych przez Jacuzzi 
Europe S.p.A.; niesprawne lub nieprawidłowo działające instalacje elektryczne i wodne; nieprawidłowości w 
działaniu spowodowane przez zakłócenia, nieprawidłowy sygnałów radiowych lub całkowity brak ich odbioru; 
nieprawidłowe działanie produktu lub jego części spowodowane przez korzystanie z wartości temperatury lub 
ciśnienia odbiegających od podanych w Dokumentacji Jacuzzi; nieprawidłowości wszelkiego typu niezwiązane z 
wadami fabrycznymi produktu.
 12.5. W trakcie okresu obowiązywania niniejszej gwarancji sieć serwisowa Jacuzzi Europe S.p.A. jest upoważniona 
przez nabywcę (sprzedawcę) do udzielania gwarancji użytkownikowi finalnemu, nawet, jeśli żądanie takie pochodzi 
od samego użytkownika lub od ewentualnych pośredników. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem, 
bezpośrednio odpowiedzialnym przed użytkownikiem finalnym, jeśli chodzi o potwierdzanie nieprawidłowości 
produktu, jest nabywca (sprzedawca). Gwarancja traci ważność, jeśli użytkownik finalny lub jego przedstawiciel nie 
umożliwi personelowi technicznemu upoważnionemu przez Jacuzzi Europe S.p.A. dokonania oceny zgodności i/lub 
działania produktu, lub nie zostaną zwrócone do Jacuzzi Europe S.p.A. produkty wymienione w ramach gwarancji.
12.6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód powstałych w wyniku braku użytkowania produktu; utraty zysku i 
wszelkiego rodzaju strat, pośrednich i wynikowych; szkód spowodowanych przez niekorzystanie z oryginalnych 
akcesoriów Jacuzzi Europe S.p.A.; materiałów eksploatacyjnych i części podlegających normalnemu zużyciu 
wynikającemu z użytkowania lub braku użytkowania produktu; szkód powstałych w efekcie wyjątkowych zjawisk 
atmosferycznych lub zjawisk niezależnych od normalnego działania produktu; szkód powstałych z powodu typu 
wody lub wody zanieczyszczonej lub z użytkowania produktów nieodpowiednich i/lub niezgodnych z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Jacuzzi. 
12.7. Świadczenia realizowane zgodnie ze zobowiązaniami przewidzianymi w niniejszej gwarancji nie powodują 
wydłużenia pierwotnego okresu gwarancji. Jednocześnie pozostają nienaruszone ustawowe prawa przysługujące 
użytkownikowi finalnemu (konsumentowi). Niniejszej gwarancji nie można zawiesić ani przedłużyć w konsekwencji 
braku użytkowania produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody, 
jakie mogą wyniknąć, w sposób bezpośredni lub pośredni, wobec osób, rzeczy i zwierząt, w związku z brakiem 
przestrzegania wszelkich zaleceń podanych w Dokumentacji Jacuzzi i jeśli przepisy obowiązujące w Kraju zakupu 
stanowią, iż Produkty muszą spełniać inne i/lub bardziej restrykcyjne wymagania prawne niż te określone w 
prawodawstwie wspólnotowym, jak przewiduje punkt 12.1.
12.8. Pod rygorem wygaśnięcia niniejszej gwarancji nabywca (sprzedawca) nie może magazynować produktów 
dłużej niż dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty dostarczenia do niego produktu. Jacuzzi Europe S.p.A. zastrzega 
sobie możliwość skorzystania z prawa regresu w stosunku do nabywcy (sprzedawcy) w przypadku ewentualnych 
wykonanych na urządzeniach użytkownika finalnego należnych usług gwarancyjnych, obciążając go w pełni wszystkimi 
poniesionymi w związku z nimi kosztami.

Art. 13 Zwrot towaru
13.1. Zwrot jakichkolwiek materiałów jest możliwy dopiero po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Jacuzzi Europe 
S.p.A. Zwrócić można wyłącznie nieużywane produkty w oryginalnym opakowaniu, o ile zostały one dostarczone 
nie więcej niż 12 miesięcy wcześniej, a dany model jest nadal produkowany.
13.2. Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów spoza katalogu wykonanych na specjalne zamówienie 
nabywcy (sprzedawcy detalicznego).
13.3. Koszt zwrotu towaru uwzględniający koszt ponownego magazynowania nie może przekroczyć 25% wartości 
zwracanego towaru i jest ponoszony przez nabywcę (sprzedawcę detalicznego).

Art. 14 Interpretacja – modyfikacje
14.1. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do cennika, warunków ogólnych i innych materiałów 
sporządzonych przez Jacuzzi Europe S.p.A. dotyczą dokumentów obowiązujących w chwili powstania danego 
odniesienia.
14.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących aktualnie warunkach ogólnych wszelkie modyfikacje 
wprowadzane przez strony umowy objętej takimi warunkami muszą zostać sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. Wyjątku od jednego lub kilku zapisów obowiązujących aktualnie warunków ogólnych nie należy 
interpretować jako mającego zastosowanie w szerszym zakresie lub w analogicznych sytuacjach; istnienie takich 
wyjątków nie implikuje braku ważności wszystkich warunków ogólnych.

Art. 15 Spory
15.1. Wszelkie spory wynikające z umów objętych obowiązującymi aktualnie warunkami lub z nimi związane oraz 
przypadki, w których strony ustalają, że płatność zostanie uiszczona za pomocą weksli będą rozstrzygane wyłącznie 
przed sądem prowincji Pordenone.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estas condiciones de venta anulan y reemplazan a todas las anteriores.

Los datos y las características indicadas no son vinculantes para Jacuzzi Europe Spa, que tiene derecho a modificarlos sin previo aviso.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Дан ные ус ло вия про да жи де ла ют не дей ст ви тель ны ми все пре ды ду щие 
ус ло вия

Ука зан ные дан ные и ха ра к те ри сти ки не яв ля ют ся обя за тель ны ми для ком па нии Jacuzzi Europe S.p.a., ко то рая ос та в ля ет за со бой пра во вно сить 
лю бые из ме не ния, ко то рые она со чтет нуж ным, без пре ду пре ж де ния и без при ня тия на се бя обя за тель ст ва по за ме не.

LISTA DE PRECIOS
ПРАЙС-ЛИСТ
CENNIK
COLLECTION

01.11.2021 - Euro €
IVA no incluido

без НДС
Nie uwzgledniono podatku VAT obowiazujacego w Europie

INTERNATIONAL - ES/RU/PL

Art. 1 Disposiciones generales
1.1. Salvo cualquier excepción específicamente acordada por escrito, las condiciones generales actuales son de 
aplicación a todos los contratos de venta actuales y futuros celebrados entre las partes.
Art. 2 Formación y propósito del contrato
2.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se compromete a servir todos los pedidos que se realicen, únicamente después de su 
aceptación por escrito. La aceptación del pedido por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. también puede conllevar 
su ejecución.
Art. 3 Entrega
3.1. Salvo que se llegue a cualquier otro acuerdo por escrito, la entrega se realizará desde la fábrica de Valvasone 
(PN), Italia. Si el comprador (minorista) no organiza la recogida de la mercancía, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá 
derecho a enviarla mediante un transportista de confianza. En el caso de no realizar la recogida, el comprador 
(minorista) se verá obligado a abonar los gastos de almacenamiento.
3.2. Las condiciones de entrega acordadas son indicativas. En el supuesto de que se produzcan retrasos, el 
comprador (minorista) no podrá presentar ninguna reclamación ni pedir indemnización por daños.
Art. 4 Embalaje
4.1. El embalaje de los productos se ajusta a las normas internacionales de transporte terrestre mediante vehículos 
motorizados. El embalaje no estándar implicará un cargo adicional que se acordará en el momento de realizar 
el pedido.
Art. 5 Cancelación de pedidos
5.1. El pedido del comprador (minorista) constituye una propuesta en firme de compra. No podrá cancelarse 
ningún pedido sin el consentimiento por escrito de Jacuzzi Europe S.p.A. En caso de que se produzca una 
cancelación de pedidos, Jacuzzi Europe S.p.A. también se reservará el derecho a exigir compensación por daños.
Art. 6 Diseño – Datos técnicos
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se reserva el derecho a detener, sin previo aviso, la fabricación de cualquier modelo y de 
alterar también cualquier modelo durante el proceso de producción, sin que ello la obligue a tener que realizar 
las mismas modificaciones en los productos previamente vendidos.
6.2. Los datos y las características de los documentos técnicos y de publicidad de Jacuzzi Europe S.p.A. (catálogos, 
manuales, folletos publicitarios, ilustraciones, tarifas de precios) están sujetos a modificaciones y no son vinculantes.
Art. 7 Precios
7.1. Los precios (IVA no incluido) son los que se estipulan en las listas de precios, están vigentes en el momento 
de realizar el pedido y hacen referencia a las mercancías que se entregan desde la fábrica de Valvasone (Pn), en 
Italia, salvo que se acuerde lo contrario.
7.2. Los precios, presupuestos y descuentos están sujetos a variación sin necesidad de previo aviso alguno por 
parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Todos los pedidos que se reciban tras haberse modificado las listas de precios, así como llos envíos planificados, 
concretamente después de que hayan transcurrido 30 desde la notificación de la variación en cuestión, estarán 
sujetos a los nuevos precios.
Art. 8 Pago
8.1. El pago de las mercancías se considerará válido únicamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. haya recibido los 
importes pertinentes. 
8.2. Cualquier retraso o irregularidad en el pago otorgará a Jacuzzi Europe S.p.A. el derecho a suspender el 
suministro o anular los contratos actuales, incluso si no están relacionados con los pagos en cuestión, así como 
también el derecho a recibir compensación por cualquier daño que ello pudiera haberle causado (incluidos daños 
relacionados con la devaluación de la moneda). Jacuzzi Europe S.p.A. tiene derecho en cada caso (a partir de la 
fecha de vencimiento del pago, y sin necesidad de que deba producirse ninguna acción por defecto) a percibir 
intereses legales, los cuales se incrementarán en 5 (cinco) puntos. 8.3. El comprador (minorista) está obligado a 
realizar la totalidad del pago, incluso en el caso de conflicto o controversia. No se permite la compensación con 
posibles derechos de crédito por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. sin una autorización por escrito.
8.4. En caso de no realizarse el pago, o de realizarse solo parcialmente, Jacuzzi Europe S.p.A., a su propia discreción, 
tendrá derecho a exigirle al comprador (minorista) el pago del importe íntegro estipulado en el contrato o bien 
declarar el contrato nulo, con derecho a obtener la devolución de las mercancías entregadas y de retener, a 
modo de compensación por los daños causados, los importes cobrados hasta la fecha, salvo que se entable otra 
acción por daños mayores.
Art. 9 Reserva de propiedad
9.1. En el supuesto de que deba realizarse un pago íntegro o parcial inmediatamente después de la entrega, los 
productos entregados continuarán siendo propiedad de Jacuzzi Europe S.p.A. hasta el momento en que se realice 
el pago íntegro del precio, de conformidad con las disposiciones del art. 1523 del Código Civil.
9.2. Tal como dispone la citada reserva de la propiedad, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá derecho a proceder a la 
recogida de cualquier mercancía impagada, en cuyo caso todos los costes relacionados con dicha operación 
correrán a cargo del comprador (minorista), pudiendo Jacuzzi Europe S.p.A. retener cualquier cantidad 
previamente abonada a modo de compensación por los daños causados. Si el comprador (minorista) ha 
revendido la mercancía a terceros, los derechos que reivindica Jacuzzi Europe S.p.A., tal y como dispone la 
presente cláusula, harán referencia al precio obtenido de la venta de las mercancías en cuestión.
Art. 10 Circunstancias ajenas a su control y excesivamente onerosas
0.1. Los eventos que constituyen casos de exención de responsabilidad son incendios, , derrumbamientos, 
inundaciones, la no entrega de las mercancías, dificultades en el transporte, , huelgas, cierres u otros eventos 
debidos a circunstancias que escapen a su control y que impidan o reduzcan considerablemente la producción 
por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. o sus proveedores, o que afecten gravemente al transporte de las mercancías 
vendidas.
La anulación del contrato, así como la disposición de otras soluciones que sean diferentes a la reclamación de 
compensación por daños, solo se permitirán en caso de impedimentos de una duración mínima de 60 días.
10.2. Si se considera que la satisfacción de obligaciones, antes de su ejecución, por parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
es excesivamente onerosa, por cualquier motivo inesperado por parte de un comerciante con la experiencia 
normal en este sector (con relación al acuerdo original y, por lo tanto, a la alteración del porcentaje en un 20 % 
o más), Jacuzzi Europe S.p.A. podrá solicitar una revisión de las condiciones del contrato o que se declare nulo el 
contrato en el supuesto de que no se alcance un acuerdo.
Art. 11 Reclamaciones
11.1. El comprador (minorista) está obligado a declarar detalladamente y por escrito cualquier daño en el 
producto, así como la no conformidad en la entrega que podría descubrirse una vez ya estuviera en posesión de 
las mercancías; de lo contrario, la reclamación se considerará nula. Esto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo 
de 8 días a partir de la fecha en que las mercancías pasaron a estar a disposición de dicho comprador.
11.2. El comprador deberá declarar cualquier defecto de conformidad que no se hubiera identificado después de 
realizarse la comprobación de las mercancías como se indica en el párrafo 11.1, o de lo contrario la reclamación 
se considerará nula, debiendo notificar dichos defectos a más tardar dentro del período de tiempo considerado 
por la ley, lo cual será a partir del momento en que las mercancías en cuestión pasen a estar a disposición del 
comprador.
Art. 12 Garantía
12.1. De acuerdo con lo estipulado en sus Condiciones de Garantía Convencional, Jacuzzi Europe S.p.A. garantiza 
contra la falta de conformidad los productos de la marca ‘Jacuzzi®’ o comercializados por Jacuzzi Europe S.p.A. 
a través de la red de distribuidores de la marca Jacuzzi® (en adelante, los ‘Productos’) que se compren, instalen 
y utilicen en los estados de la Unión Europea para uso doméstico, no relacionado con la actividad empresarial / 
profesional que desarrolle el consumidor.
La Garantía Convencional solo es aplicable en el país de la Unión Europea en el que el revendedor compra los 
productos (en adelante, el ‘País de compra’). Los productos instalados en un país distinto al de compra no están 
cubiertos por la Garantía Convencional.
Para los productos adquiridos o, en cualquier caso, utilizados fuera de los países de la Unión Europea, el coste 
de la garantía y las consiguientes intervenciones necesarias para eliminar cualquier falta de conformidad de los 
aparatos, correrán por cuenta total y exclusivamente del comprador (revendedor), quien por lo tanto, tendrá 
que establecer su propia organización de asistencia técnica, a menos que se acuerde lo contrario por escrito con 
Jacuzzi Europe S.p.A.

La Garantía Convencional no será aplicable cuando la normativa del País de compra exija que los Productos 
cumplan requisitos normativos diferentes y/o más restrictivos que los previstos en la normativa comunitaria y 
podrá aplicarse solamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. disponga de un centro de asistencia técnica autorizado 
en el ‘País de compra’.
La garantía, que cubre el producto a partir de la fecha de entrega del mismo al usuario final, se considera efectiva 
solo con el pago del precio total de los aparatos, siempre que la intervención sea realizada por personal técnico 
autorizado por Jacuzzi Europe S.p.A., y es válida durante un periodo de: a) doce (12) meses, para productos 
expuestos en locales comerciales, ferias, salas de exposición o en otros eventos comerciales/promocionales, con 
la excepción de los consiguientes daños, directos o indirectos, en el producto, debido a su exposición prolongada 
o transporte/desmontaje/montaje de un lugar de exposición a otro; b) veinticuatro (24) meses, para productos 
diferentes a los indicados en el párrafo a). Los productos que ya no se fabrican desde hace más de veinticuatro 
(24) meses o que han quedado obsoletos están excluidos de esta garantía, es decir, los productos de Jacuzzi 
Europe S.p.A. adquiridos hace más de sesenta (60) meses a partir de la fecha de fabricación. Jacuzzi Europe S.p.A. 
se reserva el derecho de comprobar si el producto está cubierto por esta garantía.
12,2. La garantía es válida solo si la instalación y conexión del producto a la red eléctrica y a la toma de agua se 
realizan respetando escrupulosamente las indicaciones e instrucciones del manual de instrucciones de uso de 
Jacuzzi Europe S.p.A. o de cualquier otra documentación de esta última que incluya las advertencias en materia 
de instalación, uso y mantenimiento del producto (en lo sucesivo, la «Documentación de Jacuzzi»). Si el producto 
se encuentra en una localidad de difícil acceso a través de la red viaria ordinaria (por ejemplo en lugares de 
montaña o pequeñas islas), es decir, se hubiera instalado en un lugar que no sea de fácil acceso o junto con 
materiales de calidad, todos los costes (de mano de obra y materiales, incluido el desmontaje/montaje, la retirada 
y recolocación del producto y sus componentes), se cargarán íntegramente al comprador (revendedor), cuando 
sea el responsable, o al consumidor; en ningún caso, Jacuzzi Europe S.p.A. se hará cargo de estos mayores costes. 
La garantía quedará anulada si se modifican componentes u otras partes del producto respecto a las condiciones 
originales de suministro.
12,3. La sustitución total o parcial de los aparatos (por el mismo producto o por otro de características similares), 
no se podrá realizar si es objetivamente imposible o excesivamente costosa en comparación con la reparación, o 
si implicara para Jacuzzi Europe S.p.A. gastos desproporcionados con respecto a su reparación, teniendo en cuenta 
el valor que tendría el producto, si no existiera el defecto de fabricación, la extensión del defecto y la posibilidad de 
que se pudiera implementar la solución alternativa sin inconvenientes significativos para el usuario final. Si durante 
el periodo de validez de esta garantía, el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. observara un defecto 
de fabricación del producto existente en el momento de la entrega y Jacuzzi Europe S.p.A. autorizara previamente 
la devolución, esta última reembolsará al comprador (revendedor) el precio del producto, tal como figura en la 
factura de venta emitida a este último por Jacuzzi Europe S.p.A. 
12,4. La garantía excluye vicios derivados de causas no imputables a Jacuzzi Europe S.p.A., como por ejemplo 
las siguientes: no realización del mantenimiento periódico del producto de manera correcta y diligente; uso 
del producto de manera inapropiada o no conforme a las indicaciones de la Documentación de Jacuzzi o 
incumpliendo las medidas técnicas o de seguridad vigentes en el país de destino, o las leyes, reglamentos y prácticas 
vigentes en dicho país; conexión y configuración de los parámetros del producto de manera errónea o incorrecta; 
utilización de repuestos no originales; daños derivados del transporte no cuestionados dentro de los plazos legales, 
o bien ocasionados por transportistas no autorizados por Jacuzzi Europe S.p.A.; ineficiencias o anomalías de las 
instalaciones de suministro eléctrico y de agua; averías debidas a interferencias, recepción deficiente o inexistente 
de las señales de radiofrecuencia; mal funcionamiento del producto o de partes del mismo debido a la aplicación 
de valores de temperatura o presión diferentes de los indicados en la Documentación de Jacuzzi; o anomalías de 
cualquier tipo no achacables a defectos de fabricación del producto.
 12,5. Durante el periodo de validez de esta garantía, la red de centros de asistencia de Jacuzzi Europe S.p.A. 
está autorizada por el comprador (revendedor) a proporcionar la garantía al usuario final, incluso si la solicitud 
es enviada por el mismo usuario o por cualquier intermediario. Sin embargo, se entiende que la persona 
directamente responsable ante el usuario final, por una falta de conformidad del producto comprobada, es el 
comprador (revendedor), según lo exige la ley. La garantía quedará sin efecto si el usuario final, o su delegado, 
no permite que el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. lleve a cabo cualquier verificación 
razonable de conformidad o funcionalidad del producto, o no se devuelven a Jacuzzi Europe S.p.A. los productos 
reemplazados en garantía.
12,6. No están cubiertos por la presente garantía: los daños por falta de uso del producto; el lucro cesante y los 
daños de cualquier tipo, incluidos los indirectos y consecuentes; los daños causados por el uso de accesorios no 
originales de Jacuzzi Europe S.p.A.; los materiales de consumo y las partes sujetas a desgaste normal debido al 
uso o al no uso del producto; los daños causados por fenómenos climatológicos excepcionales o en cualquier 
caso que no dependen del funcionamiento normal del producto; los daños causados por el tipo de agua, por 
impurezas del agua o por el uso de productos que no sean idóneos o no sean conformes a lo estipulado en la 
Documentación de Jacuzzi. 
12,7. Las actuaciones llevadas a cabo de conformidad con las obligaciones establecidas en esta garantía no extienden 
el periodo de garantía original. En cualquier caso, no se verán afectados los derechos legales no derogables del 
usuario final (consumidor). Esta garantía no se puede suspender ni prorrogar como resultado de la falta de uso 
del producto. Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños que puedan ser causados, directa 
o indirectamente, a personas, bienes o animales, debido al incumplimiento de todas las instrucciones dadas en 
la Documentación Jacuzzi y si la normativa del país de compra exige que los Productos cumplan con requisitos 
reglamentarios diferentes y/o más restrictivos que los prescritos por la normativa comunitaria según el punto 12.1.
12.8. Bajo pena de anulación de esta garantía, al comprador (revendedor) no se le permite almacenar los 
productos durante más de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recepción del producto. Jacuzzi Europe 
S.p.A. se reserva el derecho de pedir una compensación al comprador (revendedor) en caso de que haya tenido 
que llevar a cabo cualquier prestación en garantía para el usuario final en dichos aparatos, con el abono íntegro 
de todos y cada uno de los gastos relacionados.
Art. 13 Devolución de mercancías
13.1. La devolución de cualquier material deberá estar previamente aprobada por escrito por Jacuzzi Europe S.p.A. 
Solo los productos con su embalaje original podrán devolverse si no se han usado, si su respectivo modelo se sigue 
fabricando y se entregaron hace 12 meses como máximo.
13.2. Aquellos productos que no se encuentran en el catálogo y que se han fabricado según la especificación 
especialdel comprador (minorista) no se podrán devolver.
13.3. El coste de devolver mercancías, que correrá a cargo del comprador (minorista), al cual también se le 
cobrarán los cargos relativos al nuevo almacenaje, equivaldrá a una suma que en ningún caso excederá el 25 % 
del valor de las mercancías devueltas.
Art. 14 Interpretación – Modificaciones
14.1. Cualquier referencia a las listas de precios, condiciones generales u otros materiales de Jacuzzi Europe 
S.p.A. aludirá a los documentos vigentes en el momento de hacerse dicha referencia, salvo que se especifique 
lo contrario.
14.2. Excepto en los casos comprendidos bajo las condiciones generales actuales, cualquier modificación que las 
partes lleven a cabo en los contratos a los que las condiciones generales hacen referencia deberá realizarse por 
escrito, o de lo contrario será nula. La excepción de una o más disposiciones de las condiciones generales actuales 
no deberá interpretarse extensivamente o por analogía y, por lo tanto, ello no significará que las condiciones 
generales en su totalidad hayan dejado de ser aplicables.
Art. 15 Controversias
15.1. En caso de cualquier controversia relacionada o conectada con los contratos a los que las condiciones 
actuales son aplicables, el Tribunal de Pordenone tendrá plena jurisdicción, incluso en aquellos casos en que el 
pago se acuerde mediante letras de cambio.

Ст. 1   Ос нов ные положения
1.1. На с то я щие ос нов ные по ло же ния, за  вы че том воз мож ных ис клю че ний, спе ци аль но со г ла со ван ных в пись-
мен ной фор ме, ре гу ли ру ют все ны не дей ст ву ю щие и бу ду щие до го во ры ку п ли-про да жи и отношения ме ж ду 
сто ро на ми.
Ст. 2   За к лю че ние и пред мет до го во ра
2.1. Лю бой за каз при об ре та ет для Jacuzzi Europe S.p.A. обя за тель ную си лу толь ко по с ле пись мен но го под твер-
жде ния с ее сто ро ны. Под твер жде ние за ка за мо жет так же вы ра жать ся в ви де его ис пол не ния.
Ст. 3   По с тав ка
3.1. За ис клю че ни ем раз лич ных пись мен но со г ла су е мых слу ча ев, по став ка осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях фран ко-
за вод из Валь ва зо не (Пор де но не, Фри у ли – Ве не ция-Джу лия) – Ита лия. В слу чае ес ли по ку па тель (ди лер) не 
обес пе чи ва ет вы воз то ва ра, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет воз мож ность по ру чить транс пор ти ров ку на деж но му экс-
пе ди то ру. В слу чае за держ ки вы во за по ку па тель (ди лер) обя зан оп ла тить рас хо ды на хра не ние то ва ра.
3.2. Со гла со ван ные сро ки по став ки по ни ма ют ся в ка че ст ве ори ен ти ро воч ных. По э то му в слу чае за держ ки по ку-
па тель (ди лер) не име ет пра ва об ра щать ся с ис ком о воз ме ще нии ущер ба.
Ст. 4   Упа ков ка
4.1. Упа ков ка оборудования со от вет ст ву ют дей ст ву ю щим ме ж ду на род ным стан дар там в сфе ре на зем ной транс-
пор ти ров ки ав то транс порт ны ми сред ст ва ми. Упа ков ка, со от вет ст ву ю щая дру гим стан дар там, со г ла со вы ва ет ся 
в мо мент за ка за и вле чет за со бой по вы ше ние це ны.
Ст. 5   От ме на за ка за
5.1. За каз по ку па те ля (ди ле ра) пред ста в ля ет со бой твер дое пред ло же ние по куп ки. Ни ка кой за каз не может быть 
от ме нен без пись мен но го со г ла сия Jacuzzi Europe S.p.A. В слу чае от ме ны за ка за Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за 
со бой пра во по тре бо вать воз ме ще ния убыт ков.
Ст. 6   Про е к ти ро ва ние – Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за со бой пра во пре кра щать без пре ду пре ж де ния про из вод ст во лю бых мо-
де лей и/или вно сить из ме не ния в мо де ли, на хо дя щи е ся в про из вод ст ве. В свя зи с этим не воз ни ка ет ни ка ких 
обя за тельств вно сить по доб ные из ме не ния в уже про из ве ден ные мо де ли.
6.2. Дан ные и ха ра к те ри сти ки, со дер жа щи е ся в  технической и рекламной до ку мен та ции Jacuzzi Europe S.p.A. 
(в  ка та ло гах, ру ко вод ст вах, ре к лам ных про спе к тах, ил лю ст ра ци ях, прайс-ли с тах) так же под ле жат из ме не нию, 
од на ко это тре бо ва ние не име ет обя за тель ной си лы.
Ст. 7   Це ны
7.1. Це ны при во дят ся без уче та НДС в прайс-ли с тах, дей ст ву ю щих на мо мент заказа, и под ра зу ме ва ют це ну 
то ва ра при его вы во зе на ус ло ви ях фран ко-за вод в Валь ва зо не (Пор де но не) – Ита лия, за ис клю че ни ем отдельно 
ого во рен ных слу ча ев.
7.2. Це ны, раз мер пар тии и скид ки мо гут быть из ме не ны без ка ко го-ли бо пре ду пре ж де ния со сто ро ны Jacuzzi 
Europe S.p.A.
7.3. Все за ка зы, по лу чен ные по с ле вне се ния из ме не ний в прайс-ли с ты, а так же за ка зы, за пла ни ро ван ные к от прав-
ке спу с тя три д цать дней по с ле объ я в ле ния об из ме не нии, под па да ют под дей ст вие но вых цен.
Ст. 8   Ус ло вия пла те жа
8.1. Оп ла та то ва ра счи та ет ся про из ве ден ной долж ным об ра зом толь ко по с ле то го, как осу ще ст в ле но пе ре чис ле-
ние на счет Jacuzzi Europe S.p.A. со от вет ст ву ю щей сум мы.
8.2. Лю бые за держ ки или на ру ше ния по ряд ка оп ла ты да ет Jacuzzi Europe S.p.A. пра во при ос та но вить по став ку 
или рас торг нуть дей ст ву ю щие до го во ра, в том чис ле те, ко то рых не ка са ет ся проблем с оп ла той, а, кро ме то го, 
по тре бо вать воз ме ще ния воз мож ных убыт ков (вклю чая те, ко то рые про изош ли в ре зуль та те де валь ва ции ва-
лю ты). В лю бом слу чае, Jacuzzi Europe S.p.A имеет право, при задержке платежа, без необходимости судебного 
оформления, увеличить размер законного процента неустойки на 5%.
8.3. По ку па тель (ди лер) обя зан про из ве сти оп ла ту пол но стью так же в слу чае спо ра или су деб но го раз би ра тель-
ст ва. Не до пу с ка ет ся ком пен са ция в фор ме воз мож ных кре ди тов по от но ше нию к Jacuzzi Europe S.p.A., без по лу-
че ния пись мен но го раз ре ше ния для это го.
8.4. В слу чае не вы пол не ния, в том чис ле и ча с тич но го, ус ло вий пла те жа, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во, по соб-
ст вен но му ус мо т ре нию, по тре бо вать от по ку па те ля (ди ле ра) всей сум мы до го во ра в це лом, с пра вом до би вать ся 
воз вра та уже от пра в лен ных из де лий и удер жи вать, в по ряд ке воз ме ще ния убыт ков, уже по лу чен ные на дан ный 
мо мент сум мы, по ми мо по да чи лю бых дру гих ис ков в слу чае бо лее серь ез но го ущер ба.
Ст. 9   Со хра не ние пра ва соб ст вен но сти
9.1. В слу чае ес ли оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на, пол но стью или ча с тич но, по с ле про из ве де ния по став ки, 
до с та в лен ные из де лия ос та ют ся в соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A., вплоть до мо мен та пол ной вы пла ты сто и-
мо сти, в со от вет ст вии с по ло же ни я ми ст. 1523 Гра ж дан ско го ко де к са.
9.2. На ос но ва нии вы ше ука зан но го со хра не ния пра ва соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во тре бо вать 
воз вра та не оп ла чен но го то ва ра; в этом слу чае все со от вет ст ву ю щие из держ ки ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), 
а Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во удер жи вать уже по лу чен ные сум мы в по ряд ке воз ме ще ния ущер ба. В слу чае 
ес ли по ку па тель (ди лер) дол жен был пе ре дать указанный товар треть им ли цам, на ос но ва нии на сто я ще го ус ло-
вия, права Jacuzzi Europe S.p.A. пе ре хо дят на це ну, по лу чен ную от про да жи ука зан но го то ва ра.
Ст. 10   Форс-ма жор ные об сто я тель ст ва и чрез мер но об ре ме ни тель ные обя за тель ст ва
10.1. К об сто я тель ст вам, со ста в ля ю щим при чи ну для ос во бо ж де ния от от вет ст вен но сти, от но сят ся та кие со бы-
тия, как по жа ры, кру ше ния, на вод не ния, от сут ст вие по ста вок, транс порт ные за труд не ния, за ба с тов ки, ло ка у ты 
и дру гие фа к ты, яв ля ю щи е ся след ст ви ем об сто я тельств не одо ли мой си лы, пре пят ст ву ю щие или су ще ст вен но 
сни жа ю щие про из вод ст во Jacuzzi Europe S.p.A. или ее по став щи ков, ли бо со з да ют серь ез ные по ме хи для транс-
пор ти ров ки про дан ных то ва ров.
Ра с тор же ние до го во ра, так же как и при ме не ние раз лич ных средств пра во вой за щи ты, до пу с ти мо толь ко для 
пре пят ст вий, про дол жа ю щих свое дей ст вие, по край ней ме ре, в те че ние 60 дней. 
10.2. Ес ли до на ча ла осу ще ст в ле ния обя за тельств по ка кой-ли бо не пре д у смо т рен ной при чи не со сто ро ны ка-
ко го-ли бо пред при ни ма те ля дан ной от рас ли с за слу жи ва ю щей до ве рия ре пу та ци ей их вы пол не ние ста но вит ся 
че рес чур об ре ме ни тель ным, в свя зи с про ис те ка ю щим из них про ти во дей ст ви ем, то про во дит ся со г ла со ва ние 
из ме не ния са мо го до го во ра. До ля Jacuzzi Europe S.p.A. рав ня ет ся или пре во с хо дит 20%, и ком па ния име ет пра-
во по тре бо вать пе ре смо т ра ус ло вий до го во ра, а при от сут ст вии со г ла сия – объ я вить о рас тор же нии до го во ра.
Ст. 11   Пре тен зии
11.1. По ку па тель (ди лер) обя зан за я вить о воз мож ных по вре ж де ни ях из де лия или о не со от вет ст вии со ста ва по-
став ки, де таль но опи сав дан ные фа к ты в пись мен ной фор ме. Пре тен зии по доб но го ро да долж ны быть за я в ле ны 
сра зу по с ле всту п ле ния по ку па те лем (ди ле ром) в пра ва соб ст вен но сти, под  уг ро зой объ я в ле ния обя за тельств 
не дей ст ви тель ны ми, и не позд нее чем че рез 8 дней по с ле то го, как то вар по сту пил в его рас по ря же ние.
11.2. Воз мож ные де фе к ты со от вет ст вия, ко то рые не мо гут быть вы яв ле ны в про цес се ос мо т ра то ва ра, как де фе-
к ты, ука зан ные в па ра гра фе 11.1, долж ны быть за я в ле ны по ку па те лем, под уг ро зой пре кра ще ния га ран тий ных 
обя за тельств, в срок, не пре вы ша ю щий ус та но в лен ный дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. Дан ный срок от счи ты-
ва ет ся с мо мен та по сту п ле ния то ва ра в его рас по ря же ние.
Ст. 12   Га ран тии
12.1. Согласно условиям Дополнительной гарантии, компания Europe S.p.A. предоставляет гарантию на изделия 
под торговой маркой «Jacuzzi®», а также на изделия, сбыт которых был осуществлен компанией Europe S.p.A. 
через дистрибьюторскую сеть под торговой маркой Jacuzzi® (далее - «Изделия»), которые были приобретены, 
установлены и используются на территории стран - членов Европейского Союза в домашних целях, и, в любом 
случае, не имеющих отношения к предпринимательской или профессиональной деятельности, возможно, 
осуществляемой потребителем.
Дополнительная гарантия может быть применена исключительно в стране Европейского Союза, в которой было 
осуществлено приобретение изделий дилером (далее - «Страна приобретения»). Дополнительная гарантия не 
распространяется на изделия, установленные в стране, не являющейся страной приобретения.
В отношении продукции, приобретенной или, в любом случае, используемой вне стран Европейского союза, 
обязанность предоставления гарантии и проведения вытекающих из нее мероприятий, необходимых для 
устранения возможных несоответствий изделий, полностью и исключительно лежит на покупателе (дилере), 
который ввиду этого должен организовать собственную службу технической поддержки, за исключением тех 

случаев, когда соглашениями, подписанными им с компанией Jacuzzi Europe S.p.A., предусмотрено иное.
Кроме того, дополнительная гарантия не может быть применена в случае, если законы страны приобретения 
предусматривают, что изделия должны отвечать нормативным требованиям, которые являются иными и/или 
более строгими, чем национальные нормативные положения или нормативные положения стран - членов 
Европейского Союза и может быть применена только при условии, что компания Jacuzzi Europe S.p.A. 
располагает авторизованным сервисным центром в «Стране приобретения».
Гарантия, исчисляемая с момента доставки продукции конечному пользователю, считается действующей 
только в случае оплаты полной стоимости изделия, при условии, что соответствующие работы осуществляются 
техническим персоналом, уполномоченным компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и действительна в течение: a) 
двенадцати (12) месяцев для изделий, выставляемых в магазинах, на ярмарках, в выставочных залах или в рамках 
других коммерческих или рекламных мероприятий, за исключением тех случаев, когда продукции причинен 
прямой и/или косвенный ущерб в результате продолжительной экспозиции или ее транспортировки/демонтажа/
повторного монтажа в случае перемещения из одного места в другое b) двадцати четырех (24) месяцев для 
изделий, не подпадающих под перечисленные в параграфе a). Из настоящей гарантии исключается продукция, 
производство которой прекратилось более двадцати четырех (24) месяцев назад или ставшая «устаревшей» 
- под этим термином понимается продукция компании Jacuzzi Europe S.p.A., приобретенная более чем через 
шестьдесят (60) месяцев со дня ее изготовления. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право 
проверки того, покрывается ли продукция настоящей гарантией.
12.2. Гарантия действительно только в том случае, если установка изделия и его подсоединение к электрической 
и водопроводной сетям выполнены в строгом соответствии с указаниями и предписаниями, содержащимися в 
руководстве по эксплуатации, выпущенном компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и/или в любой другой выпущенной 
ей документации, относящейся к установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия (именуемой далее 
«документация Jacuzzi»). Если изделие находится в населенном пункте, доступ к которому с помощью 
обычных транспортных средств является затрудненным (например, расположенным в горной местности 
или на небольшом острове), или установлен в месте, затрудняющем доступ к нему, или с использованием 
дорогостоящих материалов, все расходы (стоимость рабочей силы и материалов, включая демонтаж/повторный 
монтаж, снятие и повторная установка изделия и его компонентов) будут полностью отнесены на счет 
покупателя (дилера), там, где он является за это ответственным, или потребителя; указанные дополнительные 
расходы ни в коем случае не подлежат отнесению на счет компании Jacuzzi Europe S.p.A. Гарантия аннулируется 
в случае изменения компонентов или других частей изделия по сравнению с его первоначальным состоянием на 
момент поставки.
12.3. Полная или частичная замена изделия (на изделие такого же типа или имеющее сходные характеристики) 
не может быть осуществлена, если она является объективно невозможной или чрезмерно дорогостоящей 
по сравнению со стоимостью ремонта, то есть в том случае, если она влечет для компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. неразумно высокие затраты по сравнению со стоимостью ремонта, с учетом таких факторов как 
стоимость изделия, не имеющего производственного дефекта, характера дефекта, возможности применения 
альтернативного решения, которое не причинило бы существенных неудобств конечному пользователю. Если в 
течение срока действия настоящей гарантии технический персонал, уполномоченный компанией Jacuzzi Europe 
S.p.A., признает наличие производственного дефекта изделия на момент поставки, и Jacuzzi Europe S.p.A. даст 
предварительное разрешение на его возврат, эта последняя возместит покупателю (дилеру) стоимость изделия 
согласно счету-фактуре, выписанному ему компанией Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Гарантия не покрывает несоответствия изделия, вызванные причинами, ответственность за которые 
не может быть возложена на компанию Jacuzzi Europe S.p.A., например, такими как: неверное и/или 
халатно выполненное техобслуживание изделия; использование изделия, являющееся ненадлежащим или 
несоответствующим положениям документации Jacuzzi или нарушающее технические требования и/или правила 
техники безопасности, установленные положениями законов, нормативных документов и правил, действующих 
в стране эксплуатации; ошибочные и/или неверные соединения и/или настройка параметров изделия; 
использование неоригинальных запчастей; повреждения при транспортировке, рекламации по которым не были 
поданы в установленные действующим законодательством сроки или причиненные транспортировщиками, не 
уполномоченными компанией Jacuzzi Europe S.p.A.; неисправности или аномальное состояние электрической 
и водопроводной сетей; неисправности, вызванные помехами, плохим или неудовлетворительным качеством 
приема радиочастотных сигналов; неисправности изделия или его составляющих, причиненные вследствие 
эксплуатации со значениями температуры и давления, отличными от указанных в документации Jacuzzi; аномалии 
любого типа, причинами которых не могут являться производственные дефекты изделия.
 12.5. В течение срока действия настоящей гарантии сеть сервисных центров компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. уполномочивается покупателем (дилером) на осуществление гарантийного обслуживания конечного 
пользователя, в том числе в случае, когда заявка на такое обслуживание поступает от самого конечного 
пользователя или от какого-либо посредника. В любом случае считается, что непосредственная ответственность 
перед конечным пользователем за признанные дефекты продукции, лежит, как это предусмотрено 
законодательством, на покупателе (дилере). Гарантия аннулируется в случае, если конечный пользователь или 
его представитель не позволит техническому персоналу, уполномоченному компанией Jacuzzi Europe S.p.A., 
произвести какие-либо разумные проверки соответствия и/или исправности изделия, или не вернет компании 
Jacuzzi Europe S.p.A. изделия, замененные по гарантии.
12.6. Настоящая гарантия не покрывает: ущерб вследствие неиспользования изделия; недополученную 
прибыль и всякий косвенный и последующий ущерб; ущерб, вызванный использованием принадлежностей, не 
являющихся оригинальными принадлежностями компании Jacuzzi Europe S.p.A.; расходные материалы и детали, 
подверженные нормальному износу вследствие использования или неиспользования изделия; ущерб, вызванный 
необычайными или, в любом случае, на зависящими от нормальной работы изделия атмосферными явлениями; 
ущерб, вызванный типом использованной воды или содержащимися в ней загрязнителями или использованием 
ненадлежащих и/или несоответствующих положениям документации Jacuzzi продуктов. 
12.7. Мероприятия, проведенные в рамках обязательств, предусмотренных настоящей гарантией, не продлевают 
первоначальный гарантийный срок. В любом случае неотъемлемые права, предоставляемые законодательством 
конечному пользователю (потребителю), остаются в силе. Действие настоящей гарантии не может быть 
приостановлено или продлено вследствие неиспользования продукции. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. снимает 
с себя любую ответственность за возможный ущерб, который может быть нанесен, напрямую или косвенно, 
людям, вещам или животным вследствие несоблюдения всех предписаний, изложенных в документации 
компании Jacuzzi, а также в случае, если законы страны приобретения предусматривают, что изделия должны 
отвечать иным и/или более строгим требованиям, чем те, которые предусмотрены нормативными положениями 
стран - членов ЕС, согласно положениям пункта 12.1.
12.8. Покупателю (дилеру) не разрешается осуществлять складское хранение продукции в течение срока, 
превышающего двадцать четыре (24) месяца с момента ее доставки ему; в противном случае гарантия 
аннулируется. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право требовать с покупателя (дилера) 
возмещения стоимости работ, произведенных ею в ходе выполнения гарантийных обязательств перед конечным 
пользователем своей продукции, включая полную оплату всех до единой затрат, понесенных в этой связи.
Ст. 13   Воз врат то ва ра
13.1. Воз врат лю бо го ма те ри а ла дол жен быть пред ва ри тель но одо б рен со сто ро ны Jacuzzi Europe S.p.A. в пись-
мен ной фор ме. Воз вра ту под ле жат толь ко из де лия в сво ей ори ги наль ной упа ков ке, не быв шие в упо т реб ле нии, 
мо дель ко то рых еще на хо дит ся в се рий ном про из вод ст ве, и ко то рые бы ли от гру же ны не бо лее чем 12 ме ся цев 
на зад. 
13.2. Из де лия, от сут ст ву ю щие в ка та ло ге, из го то в лен ные по спе ци аль но му за про су по ку па те ля (ди ле ра), воз вра ту 
не под ле жат.
13.3. Ра с хо ды по воз вра ту из де лия ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), на ко то ро го мо жет быть воз ло же но обя за-
тель ст во, в по ряд ке об рат но го при ня тия на склад, вы пла тить де неж ную сум му, ко то рая, од на ко, не мо жет пре вы-
шать 25% от сто и мо сти воз вра щен но го ма те ри а ла.
Ст. 14   Тол ко ва ние – Из ме не ния
14.1. Лю бое упо ми на ние прайс-ли с тов, об щих ус ло вий и иных ма те ри а лов Jacuzzi Europe S.p.A. под ра зу ме ва ет 
об ра ще ние к до ку мен там, дей ст ву ю щим на мо мент дан но го упо ми на ния, ес ли толь ко спе ци аль но не
ого во ре но иное. 14.2. За ис клю че ни ем слу ча ев, пре д у смо т рен ных на сто я щи ми об щи ми ус ло ви я ми, лю бое из-
ме не ние, вне сен ное сто ро на ми в до го вор, к  ко то ро му дан ные ус ло вия при ме ня ют ся, долж но осу ще ст в лять ся 
в пись мен ной фор ме.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estas condiciones de venta anulan y reemplazan a todas las anteriores.

Los datos y las características indicadas no son vinculantes para Jacuzzi Europe Spa, que tiene derecho a modificarlos sin previo aviso.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Дан ные ус ло вия про да жи де ла ют не дей ст ви тель ны ми все пре ды ду щие 
ус ло вия

Ука зан ные дан ные и ха ра к те ри сти ки не яв ля ют ся обя за тель ны ми для ком па нии Jacuzzi Europe S.p.a., ко то рая ос та в ля ет за со бой пра во вно сить 
лю бые из ме не ния, ко то рые она со чтет нуж ным, без пре ду пре ж де ния и без при ня тия на се бя обя за тель ст ва по за ме не.

LISTA DE PRECIOS
ПРАЙС-ЛИСТ
CENNIK
COLLECTION

01.11.2021 - Euro €
IVA no incluido

без НДС
Nie uwzgledniono podatku VAT obowiazujacego w Europie

INTERNATIONAL - ES/RU/PL

Art. 1 Disposiciones generales
1.1. Salvo cualquier excepción específicamente acordada por escrito, las condiciones generales actuales son de 
aplicación a todos los contratos de venta actuales y futuros celebrados entre las partes.
Art. 2 Formación y propósito del contrato
2.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se compromete a servir todos los pedidos que se realicen, únicamente después de su 
aceptación por escrito. La aceptación del pedido por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. también puede conllevar 
su ejecución.
Art. 3 Entrega
3.1. Salvo que se llegue a cualquier otro acuerdo por escrito, la entrega se realizará desde la fábrica de Valvasone 
(PN), Italia. Si el comprador (minorista) no organiza la recogida de la mercancía, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá 
derecho a enviarla mediante un transportista de confianza. En el caso de no realizar la recogida, el comprador 
(minorista) se verá obligado a abonar los gastos de almacenamiento.
3.2. Las condiciones de entrega acordadas son indicativas. En el supuesto de que se produzcan retrasos, el 
comprador (minorista) no podrá presentar ninguna reclamación ni pedir indemnización por daños.
Art. 4 Embalaje
4.1. El embalaje de los productos se ajusta a las normas internacionales de transporte terrestre mediante vehículos 
motorizados. El embalaje no estándar implicará un cargo adicional que se acordará en el momento de realizar 
el pedido.
Art. 5 Cancelación de pedidos
5.1. El pedido del comprador (minorista) constituye una propuesta en firme de compra. No podrá cancelarse 
ningún pedido sin el consentimiento por escrito de Jacuzzi Europe S.p.A. En caso de que se produzca una 
cancelación de pedidos, Jacuzzi Europe S.p.A. también se reservará el derecho a exigir compensación por daños.
Art. 6 Diseño – Datos técnicos
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se reserva el derecho a detener, sin previo aviso, la fabricación de cualquier modelo y de 
alterar también cualquier modelo durante el proceso de producción, sin que ello la obligue a tener que realizar 
las mismas modificaciones en los productos previamente vendidos.
6.2. Los datos y las características de los documentos técnicos y de publicidad de Jacuzzi Europe S.p.A. (catálogos, 
manuales, folletos publicitarios, ilustraciones, tarifas de precios) están sujetos a modificaciones y no son vinculantes.
Art. 7 Precios
7.1. Los precios (IVA no incluido) son los que se estipulan en las listas de precios, están vigentes en el momento 
de realizar el pedido y hacen referencia a las mercancías que se entregan desde la fábrica de Valvasone (Pn), en 
Italia, salvo que se acuerde lo contrario.
7.2. Los precios, presupuestos y descuentos están sujetos a variación sin necesidad de previo aviso alguno por 
parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Todos los pedidos que se reciban tras haberse modificado las listas de precios, así como llos envíos planificados, 
concretamente después de que hayan transcurrido 30 desde la notificación de la variación en cuestión, estarán 
sujetos a los nuevos precios.
Art. 8 Pago
8.1. El pago de las mercancías se considerará válido únicamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. haya recibido los 
importes pertinentes. 
8.2. Cualquier retraso o irregularidad en el pago otorgará a Jacuzzi Europe S.p.A. el derecho a suspender el 
suministro o anular los contratos actuales, incluso si no están relacionados con los pagos en cuestión, así como 
también el derecho a recibir compensación por cualquier daño que ello pudiera haberle causado (incluidos daños 
relacionados con la devaluación de la moneda). Jacuzzi Europe S.p.A. tiene derecho en cada caso (a partir de la 
fecha de vencimiento del pago, y sin necesidad de que deba producirse ninguna acción por defecto) a percibir 
intereses legales, los cuales se incrementarán en 5 (cinco) puntos. 8.3. El comprador (minorista) está obligado a 
realizar la totalidad del pago, incluso en el caso de conflicto o controversia. No se permite la compensación con 
posibles derechos de crédito por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. sin una autorización por escrito.
8.4. En caso de no realizarse el pago, o de realizarse solo parcialmente, Jacuzzi Europe S.p.A., a su propia discreción, 
tendrá derecho a exigirle al comprador (minorista) el pago del importe íntegro estipulado en el contrato o bien 
declarar el contrato nulo, con derecho a obtener la devolución de las mercancías entregadas y de retener, a 
modo de compensación por los daños causados, los importes cobrados hasta la fecha, salvo que se entable otra 
acción por daños mayores.
Art. 9 Reserva de propiedad
9.1. En el supuesto de que deba realizarse un pago íntegro o parcial inmediatamente después de la entrega, los 
productos entregados continuarán siendo propiedad de Jacuzzi Europe S.p.A. hasta el momento en que se realice 
el pago íntegro del precio, de conformidad con las disposiciones del art. 1523 del Código Civil.
9.2. Tal como dispone la citada reserva de la propiedad, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá derecho a proceder a la 
recogida de cualquier mercancía impagada, en cuyo caso todos los costes relacionados con dicha operación 
correrán a cargo del comprador (minorista), pudiendo Jacuzzi Europe S.p.A. retener cualquier cantidad 
previamente abonada a modo de compensación por los daños causados. Si el comprador (minorista) ha 
revendido la mercancía a terceros, los derechos que reivindica Jacuzzi Europe S.p.A., tal y como dispone la 
presente cláusula, harán referencia al precio obtenido de la venta de las mercancías en cuestión.
Art. 10 Circunstancias ajenas a su control y excesivamente onerosas
0.1. Los eventos que constituyen casos de exención de responsabilidad son incendios, , derrumbamientos, 
inundaciones, la no entrega de las mercancías, dificultades en el transporte, , huelgas, cierres u otros eventos 
debidos a circunstancias que escapen a su control y que impidan o reduzcan considerablemente la producción 
por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. o sus proveedores, o que afecten gravemente al transporte de las mercancías 
vendidas.
La anulación del contrato, así como la disposición de otras soluciones que sean diferentes a la reclamación de 
compensación por daños, solo se permitirán en caso de impedimentos de una duración mínima de 60 días.
10.2. Si se considera que la satisfacción de obligaciones, antes de su ejecución, por parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
es excesivamente onerosa, por cualquier motivo inesperado por parte de un comerciante con la experiencia 
normal en este sector (con relación al acuerdo original y, por lo tanto, a la alteración del porcentaje en un 20 % 
o más), Jacuzzi Europe S.p.A. podrá solicitar una revisión de las condiciones del contrato o que se declare nulo el 
contrato en el supuesto de que no se alcance un acuerdo.
Art. 11 Reclamaciones
11.1. El comprador (minorista) está obligado a declarar detalladamente y por escrito cualquier daño en el 
producto, así como la no conformidad en la entrega que podría descubrirse una vez ya estuviera en posesión de 
las mercancías; de lo contrario, la reclamación se considerará nula. Esto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo 
de 8 días a partir de la fecha en que las mercancías pasaron a estar a disposición de dicho comprador.
11.2. El comprador deberá declarar cualquier defecto de conformidad que no se hubiera identificado después de 
realizarse la comprobación de las mercancías como se indica en el párrafo 11.1, o de lo contrario la reclamación 
se considerará nula, debiendo notificar dichos defectos a más tardar dentro del período de tiempo considerado 
por la ley, lo cual será a partir del momento en que las mercancías en cuestión pasen a estar a disposición del 
comprador.
Art. 12 Garantía
12.1. De acuerdo con lo estipulado en sus Condiciones de Garantía Convencional, Jacuzzi Europe S.p.A. garantiza 
contra la falta de conformidad los productos de la marca ‘Jacuzzi®’ o comercializados por Jacuzzi Europe S.p.A. 
a través de la red de distribuidores de la marca Jacuzzi® (en adelante, los ‘Productos’) que se compren, instalen 
y utilicen en los estados de la Unión Europea para uso doméstico, no relacionado con la actividad empresarial / 
profesional que desarrolle el consumidor.
La Garantía Convencional solo es aplicable en el país de la Unión Europea en el que el revendedor compra los 
productos (en adelante, el ‘País de compra’). Los productos instalados en un país distinto al de compra no están 
cubiertos por la Garantía Convencional.
Para los productos adquiridos o, en cualquier caso, utilizados fuera de los países de la Unión Europea, el coste 
de la garantía y las consiguientes intervenciones necesarias para eliminar cualquier falta de conformidad de los 
aparatos, correrán por cuenta total y exclusivamente del comprador (revendedor), quien por lo tanto, tendrá 
que establecer su propia organización de asistencia técnica, a menos que se acuerde lo contrario por escrito con 
Jacuzzi Europe S.p.A.

La Garantía Convencional no será aplicable cuando la normativa del País de compra exija que los Productos 
cumplan requisitos normativos diferentes y/o más restrictivos que los previstos en la normativa comunitaria y 
podrá aplicarse solamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. disponga de un centro de asistencia técnica autorizado 
en el ‘País de compra’.
La garantía, que cubre el producto a partir de la fecha de entrega del mismo al usuario final, se considera efectiva 
solo con el pago del precio total de los aparatos, siempre que la intervención sea realizada por personal técnico 
autorizado por Jacuzzi Europe S.p.A., y es válida durante un periodo de: a) doce (12) meses, para productos 
expuestos en locales comerciales, ferias, salas de exposición o en otros eventos comerciales/promocionales, con 
la excepción de los consiguientes daños, directos o indirectos, en el producto, debido a su exposición prolongada 
o transporte/desmontaje/montaje de un lugar de exposición a otro; b) veinticuatro (24) meses, para productos 
diferentes a los indicados en el párrafo a). Los productos que ya no se fabrican desde hace más de veinticuatro 
(24) meses o que han quedado obsoletos están excluidos de esta garantía, es decir, los productos de Jacuzzi 
Europe S.p.A. adquiridos hace más de sesenta (60) meses a partir de la fecha de fabricación. Jacuzzi Europe S.p.A. 
se reserva el derecho de comprobar si el producto está cubierto por esta garantía.
12,2. La garantía es válida solo si la instalación y conexión del producto a la red eléctrica y a la toma de agua se 
realizan respetando escrupulosamente las indicaciones e instrucciones del manual de instrucciones de uso de 
Jacuzzi Europe S.p.A. o de cualquier otra documentación de esta última que incluya las advertencias en materia 
de instalación, uso y mantenimiento del producto (en lo sucesivo, la «Documentación de Jacuzzi»). Si el producto 
se encuentra en una localidad de difícil acceso a través de la red viaria ordinaria (por ejemplo en lugares de 
montaña o pequeñas islas), es decir, se hubiera instalado en un lugar que no sea de fácil acceso o junto con 
materiales de calidad, todos los costes (de mano de obra y materiales, incluido el desmontaje/montaje, la retirada 
y recolocación del producto y sus componentes), se cargarán íntegramente al comprador (revendedor), cuando 
sea el responsable, o al consumidor; en ningún caso, Jacuzzi Europe S.p.A. se hará cargo de estos mayores costes. 
La garantía quedará anulada si se modifican componentes u otras partes del producto respecto a las condiciones 
originales de suministro.
12,3. La sustitución total o parcial de los aparatos (por el mismo producto o por otro de características similares), 
no se podrá realizar si es objetivamente imposible o excesivamente costosa en comparación con la reparación, o 
si implicara para Jacuzzi Europe S.p.A. gastos desproporcionados con respecto a su reparación, teniendo en cuenta 
el valor que tendría el producto, si no existiera el defecto de fabricación, la extensión del defecto y la posibilidad de 
que se pudiera implementar la solución alternativa sin inconvenientes significativos para el usuario final. Si durante 
el periodo de validez de esta garantía, el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. observara un defecto 
de fabricación del producto existente en el momento de la entrega y Jacuzzi Europe S.p.A. autorizara previamente 
la devolución, esta última reembolsará al comprador (revendedor) el precio del producto, tal como figura en la 
factura de venta emitida a este último por Jacuzzi Europe S.p.A. 
12,4. La garantía excluye vicios derivados de causas no imputables a Jacuzzi Europe S.p.A., como por ejemplo 
las siguientes: no realización del mantenimiento periódico del producto de manera correcta y diligente; uso 
del producto de manera inapropiada o no conforme a las indicaciones de la Documentación de Jacuzzi o 
incumpliendo las medidas técnicas o de seguridad vigentes en el país de destino, o las leyes, reglamentos y prácticas 
vigentes en dicho país; conexión y configuración de los parámetros del producto de manera errónea o incorrecta; 
utilización de repuestos no originales; daños derivados del transporte no cuestionados dentro de los plazos legales, 
o bien ocasionados por transportistas no autorizados por Jacuzzi Europe S.p.A.; ineficiencias o anomalías de las 
instalaciones de suministro eléctrico y de agua; averías debidas a interferencias, recepción deficiente o inexistente 
de las señales de radiofrecuencia; mal funcionamiento del producto o de partes del mismo debido a la aplicación 
de valores de temperatura o presión diferentes de los indicados en la Documentación de Jacuzzi; o anomalías de 
cualquier tipo no achacables a defectos de fabricación del producto.
 12,5. Durante el periodo de validez de esta garantía, la red de centros de asistencia de Jacuzzi Europe S.p.A. 
está autorizada por el comprador (revendedor) a proporcionar la garantía al usuario final, incluso si la solicitud 
es enviada por el mismo usuario o por cualquier intermediario. Sin embargo, se entiende que la persona 
directamente responsable ante el usuario final, por una falta de conformidad del producto comprobada, es el 
comprador (revendedor), según lo exige la ley. La garantía quedará sin efecto si el usuario final, o su delegado, 
no permite que el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. lleve a cabo cualquier verificación 
razonable de conformidad o funcionalidad del producto, o no se devuelven a Jacuzzi Europe S.p.A. los productos 
reemplazados en garantía.
12,6. No están cubiertos por la presente garantía: los daños por falta de uso del producto; el lucro cesante y los 
daños de cualquier tipo, incluidos los indirectos y consecuentes; los daños causados por el uso de accesorios no 
originales de Jacuzzi Europe S.p.A.; los materiales de consumo y las partes sujetas a desgaste normal debido al 
uso o al no uso del producto; los daños causados por fenómenos climatológicos excepcionales o en cualquier 
caso que no dependen del funcionamiento normal del producto; los daños causados por el tipo de agua, por 
impurezas del agua o por el uso de productos que no sean idóneos o no sean conformes a lo estipulado en la 
Documentación de Jacuzzi. 
12,7. Las actuaciones llevadas a cabo de conformidad con las obligaciones establecidas en esta garantía no extienden 
el periodo de garantía original. En cualquier caso, no se verán afectados los derechos legales no derogables del 
usuario final (consumidor). Esta garantía no se puede suspender ni prorrogar como resultado de la falta de uso 
del producto. Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños que puedan ser causados, directa 
o indirectamente, a personas, bienes o animales, debido al incumplimiento de todas las instrucciones dadas en 
la Documentación Jacuzzi y si la normativa del país de compra exige que los Productos cumplan con requisitos 
reglamentarios diferentes y/o más restrictivos que los prescritos por la normativa comunitaria según el punto 12.1.
12.8. Bajo pena de anulación de esta garantía, al comprador (revendedor) no se le permite almacenar los 
productos durante más de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recepción del producto. Jacuzzi Europe 
S.p.A. se reserva el derecho de pedir una compensación al comprador (revendedor) en caso de que haya tenido 
que llevar a cabo cualquier prestación en garantía para el usuario final en dichos aparatos, con el abono íntegro 
de todos y cada uno de los gastos relacionados.
Art. 13 Devolución de mercancías
13.1. La devolución de cualquier material deberá estar previamente aprobada por escrito por Jacuzzi Europe S.p.A. 
Solo los productos con su embalaje original podrán devolverse si no se han usado, si su respectivo modelo se sigue 
fabricando y se entregaron hace 12 meses como máximo.
13.2. Aquellos productos que no se encuentran en el catálogo y que se han fabricado según la especificación 
especialdel comprador (minorista) no se podrán devolver.
13.3. El coste de devolver mercancías, que correrá a cargo del comprador (minorista), al cual también se le 
cobrarán los cargos relativos al nuevo almacenaje, equivaldrá a una suma que en ningún caso excederá el 25 % 
del valor de las mercancías devueltas.
Art. 14 Interpretación – Modificaciones
14.1. Cualquier referencia a las listas de precios, condiciones generales u otros materiales de Jacuzzi Europe 
S.p.A. aludirá a los documentos vigentes en el momento de hacerse dicha referencia, salvo que se especifique 
lo contrario.
14.2. Excepto en los casos comprendidos bajo las condiciones generales actuales, cualquier modificación que las 
partes lleven a cabo en los contratos a los que las condiciones generales hacen referencia deberá realizarse por 
escrito, o de lo contrario será nula. La excepción de una o más disposiciones de las condiciones generales actuales 
no deberá interpretarse extensivamente o por analogía y, por lo tanto, ello no significará que las condiciones 
generales en su totalidad hayan dejado de ser aplicables.
Art. 15 Controversias
15.1. En caso de cualquier controversia relacionada o conectada con los contratos a los que las condiciones 
actuales son aplicables, el Tribunal de Pordenone tendrá plena jurisdicción, incluso en aquellos casos en que el 
pago se acuerde mediante letras de cambio.

Ст. 1   Ос нов ные положения
1.1. На с то я щие ос нов ные по ло же ния, за  вы че том воз мож ных ис клю че ний, спе ци аль но со г ла со ван ных в пись-
мен ной фор ме, ре гу ли ру ют все ны не дей ст ву ю щие и бу ду щие до го во ры ку п ли-про да жи и отношения ме ж ду 
сто ро на ми.
Ст. 2   За к лю че ние и пред мет до го во ра
2.1. Лю бой за каз при об ре та ет для Jacuzzi Europe S.p.A. обя за тель ную си лу толь ко по с ле пись мен но го под твер-
жде ния с ее сто ро ны. Под твер жде ние за ка за мо жет так же вы ра жать ся в ви де его ис пол не ния.
Ст. 3   По с тав ка
3.1. За ис клю че ни ем раз лич ных пись мен но со г ла су е мых слу ча ев, по став ка осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях фран ко-
за вод из Валь ва зо не (Пор де но не, Фри у ли – Ве не ция-Джу лия) – Ита лия. В слу чае ес ли по ку па тель (ди лер) не 
обес пе чи ва ет вы воз то ва ра, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет воз мож ность по ру чить транс пор ти ров ку на деж но му экс-
пе ди то ру. В слу чае за держ ки вы во за по ку па тель (ди лер) обя зан оп ла тить рас хо ды на хра не ние то ва ра.
3.2. Со гла со ван ные сро ки по став ки по ни ма ют ся в ка че ст ве ори ен ти ро воч ных. По э то му в слу чае за держ ки по ку-
па тель (ди лер) не име ет пра ва об ра щать ся с ис ком о воз ме ще нии ущер ба.
Ст. 4   Упа ков ка
4.1. Упа ков ка оборудования со от вет ст ву ют дей ст ву ю щим ме ж ду на род ным стан дар там в сфе ре на зем ной транс-
пор ти ров ки ав то транс порт ны ми сред ст ва ми. Упа ков ка, со от вет ст ву ю щая дру гим стан дар там, со г ла со вы ва ет ся 
в мо мент за ка за и вле чет за со бой по вы ше ние це ны.
Ст. 5   От ме на за ка за
5.1. За каз по ку па те ля (ди ле ра) пред ста в ля ет со бой твер дое пред ло же ние по куп ки. Ни ка кой за каз не может быть 
от ме нен без пись мен но го со г ла сия Jacuzzi Europe S.p.A. В слу чае от ме ны за ка за Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за 
со бой пра во по тре бо вать воз ме ще ния убыт ков.
Ст. 6   Про е к ти ро ва ние – Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за со бой пра во пре кра щать без пре ду пре ж де ния про из вод ст во лю бых мо-
де лей и/или вно сить из ме не ния в мо де ли, на хо дя щи е ся в про из вод ст ве. В свя зи с этим не воз ни ка ет ни ка ких 
обя за тельств вно сить по доб ные из ме не ния в уже про из ве ден ные мо де ли.
6.2. Дан ные и ха ра к те ри сти ки, со дер жа щи е ся в  технической и рекламной до ку мен та ции Jacuzzi Europe S.p.A. 
(в  ка та ло гах, ру ко вод ст вах, ре к лам ных про спе к тах, ил лю ст ра ци ях, прайс-ли с тах) так же под ле жат из ме не нию, 
од на ко это тре бо ва ние не име ет обя за тель ной си лы.
Ст. 7   Це ны
7.1. Це ны при во дят ся без уче та НДС в прайс-ли с тах, дей ст ву ю щих на мо мент заказа, и под ра зу ме ва ют це ну 
то ва ра при его вы во зе на ус ло ви ях фран ко-за вод в Валь ва зо не (Пор де но не) – Ита лия, за ис клю че ни ем отдельно 
ого во рен ных слу ча ев.
7.2. Це ны, раз мер пар тии и скид ки мо гут быть из ме не ны без ка ко го-ли бо пре ду пре ж де ния со сто ро ны Jacuzzi 
Europe S.p.A.
7.3. Все за ка зы, по лу чен ные по с ле вне се ния из ме не ний в прайс-ли с ты, а так же за ка зы, за пла ни ро ван ные к от прав-
ке спу с тя три д цать дней по с ле объ я в ле ния об из ме не нии, под па да ют под дей ст вие но вых цен.
Ст. 8   Ус ло вия пла те жа
8.1. Оп ла та то ва ра счи та ет ся про из ве ден ной долж ным об ра зом толь ко по с ле то го, как осу ще ст в ле но пе ре чис ле-
ние на счет Jacuzzi Europe S.p.A. со от вет ст ву ю щей сум мы.
8.2. Лю бые за держ ки или на ру ше ния по ряд ка оп ла ты да ет Jacuzzi Europe S.p.A. пра во при ос та но вить по став ку 
или рас торг нуть дей ст ву ю щие до го во ра, в том чис ле те, ко то рых не ка са ет ся проблем с оп ла той, а, кро ме то го, 
по тре бо вать воз ме ще ния воз мож ных убыт ков (вклю чая те, ко то рые про изош ли в ре зуль та те де валь ва ции ва-
лю ты). В лю бом слу чае, Jacuzzi Europe S.p.A имеет право, при задержке платежа, без необходимости судебного 
оформления, увеличить размер законного процента неустойки на 5%.
8.3. По ку па тель (ди лер) обя зан про из ве сти оп ла ту пол но стью так же в слу чае спо ра или су деб но го раз би ра тель-
ст ва. Не до пу с ка ет ся ком пен са ция в фор ме воз мож ных кре ди тов по от но ше нию к Jacuzzi Europe S.p.A., без по лу-
че ния пись мен но го раз ре ше ния для это го.
8.4. В слу чае не вы пол не ния, в том чис ле и ча с тич но го, ус ло вий пла те жа, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во, по соб-
ст вен но му ус мо т ре нию, по тре бо вать от по ку па те ля (ди ле ра) всей сум мы до го во ра в це лом, с пра вом до би вать ся 
воз вра та уже от пра в лен ных из де лий и удер жи вать, в по ряд ке воз ме ще ния убыт ков, уже по лу чен ные на дан ный 
мо мент сум мы, по ми мо по да чи лю бых дру гих ис ков в слу чае бо лее серь ез но го ущер ба.
Ст. 9   Со хра не ние пра ва соб ст вен но сти
9.1. В слу чае ес ли оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на, пол но стью или ча с тич но, по с ле про из ве де ния по став ки, 
до с та в лен ные из де лия ос та ют ся в соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A., вплоть до мо мен та пол ной вы пла ты сто и-
мо сти, в со от вет ст вии с по ло же ни я ми ст. 1523 Гра ж дан ско го ко де к са.
9.2. На ос но ва нии вы ше ука зан но го со хра не ния пра ва соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во тре бо вать 
воз вра та не оп ла чен но го то ва ра; в этом слу чае все со от вет ст ву ю щие из держ ки ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), 
а Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во удер жи вать уже по лу чен ные сум мы в по ряд ке воз ме ще ния ущер ба. В слу чае 
ес ли по ку па тель (ди лер) дол жен был пе ре дать указанный товар треть им ли цам, на ос но ва нии на сто я ще го ус ло-
вия, права Jacuzzi Europe S.p.A. пе ре хо дят на це ну, по лу чен ную от про да жи ука зан но го то ва ра.
Ст. 10   Форс-ма жор ные об сто я тель ст ва и чрез мер но об ре ме ни тель ные обя за тель ст ва
10.1. К об сто я тель ст вам, со ста в ля ю щим при чи ну для ос во бо ж де ния от от вет ст вен но сти, от но сят ся та кие со бы-
тия, как по жа ры, кру ше ния, на вод не ния, от сут ст вие по ста вок, транс порт ные за труд не ния, за ба с тов ки, ло ка у ты 
и дру гие фа к ты, яв ля ю щи е ся след ст ви ем об сто я тельств не одо ли мой си лы, пре пят ст ву ю щие или су ще ст вен но 
сни жа ю щие про из вод ст во Jacuzzi Europe S.p.A. или ее по став щи ков, ли бо со з да ют серь ез ные по ме хи для транс-
пор ти ров ки про дан ных то ва ров.
Ра с тор же ние до го во ра, так же как и при ме не ние раз лич ных средств пра во вой за щи ты, до пу с ти мо толь ко для 
пре пят ст вий, про дол жа ю щих свое дей ст вие, по край ней ме ре, в те че ние 60 дней. 
10.2. Ес ли до на ча ла осу ще ст в ле ния обя за тельств по ка кой-ли бо не пре д у смо т рен ной при чи не со сто ро ны ка-
ко го-ли бо пред при ни ма те ля дан ной от рас ли с за слу жи ва ю щей до ве рия ре пу та ци ей их вы пол не ние ста но вит ся 
че рес чур об ре ме ни тель ным, в свя зи с про ис те ка ю щим из них про ти во дей ст ви ем, то про во дит ся со г ла со ва ние 
из ме не ния са мо го до го во ра. До ля Jacuzzi Europe S.p.A. рав ня ет ся или пре во с хо дит 20%, и ком па ния име ет пра-
во по тре бо вать пе ре смо т ра ус ло вий до го во ра, а при от сут ст вии со г ла сия – объ я вить о рас тор же нии до го во ра.
Ст. 11   Пре тен зии
11.1. По ку па тель (ди лер) обя зан за я вить о воз мож ных по вре ж де ни ях из де лия или о не со от вет ст вии со ста ва по-
став ки, де таль но опи сав дан ные фа к ты в пись мен ной фор ме. Пре тен зии по доб но го ро да долж ны быть за я в ле ны 
сра зу по с ле всту п ле ния по ку па те лем (ди ле ром) в пра ва соб ст вен но сти, под  уг ро зой объ я в ле ния обя за тельств 
не дей ст ви тель ны ми, и не позд нее чем че рез 8 дней по с ле то го, как то вар по сту пил в его рас по ря же ние.
11.2. Воз мож ные де фе к ты со от вет ст вия, ко то рые не мо гут быть вы яв ле ны в про цес се ос мо т ра то ва ра, как де фе-
к ты, ука зан ные в па ра гра фе 11.1, долж ны быть за я в ле ны по ку па те лем, под уг ро зой пре кра ще ния га ран тий ных 
обя за тельств, в срок, не пре вы ша ю щий ус та но в лен ный дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. Дан ный срок от счи ты-
ва ет ся с мо мен та по сту п ле ния то ва ра в его рас по ря же ние.
Ст. 12   Га ран тии
12.1. Согласно условиям Дополнительной гарантии, компания Europe S.p.A. предоставляет гарантию на изделия 
под торговой маркой «Jacuzzi®», а также на изделия, сбыт которых был осуществлен компанией Europe S.p.A. 
через дистрибьюторскую сеть под торговой маркой Jacuzzi® (далее - «Изделия»), которые были приобретены, 
установлены и используются на территории стран - членов Европейского Союза в домашних целях, и, в любом 
случае, не имеющих отношения к предпринимательской или профессиональной деятельности, возможно, 
осуществляемой потребителем.
Дополнительная гарантия может быть применена исключительно в стране Европейского Союза, в которой было 
осуществлено приобретение изделий дилером (далее - «Страна приобретения»). Дополнительная гарантия не 
распространяется на изделия, установленные в стране, не являющейся страной приобретения.
В отношении продукции, приобретенной или, в любом случае, используемой вне стран Европейского союза, 
обязанность предоставления гарантии и проведения вытекающих из нее мероприятий, необходимых для 
устранения возможных несоответствий изделий, полностью и исключительно лежит на покупателе (дилере), 
который ввиду этого должен организовать собственную службу технической поддержки, за исключением тех 

случаев, когда соглашениями, подписанными им с компанией Jacuzzi Europe S.p.A., предусмотрено иное.
Кроме того, дополнительная гарантия не может быть применена в случае, если законы страны приобретения 
предусматривают, что изделия должны отвечать нормативным требованиям, которые являются иными и/или 
более строгими, чем национальные нормативные положения или нормативные положения стран - членов 
Европейского Союза и может быть применена только при условии, что компания Jacuzzi Europe S.p.A. 
располагает авторизованным сервисным центром в «Стране приобретения».
Гарантия, исчисляемая с момента доставки продукции конечному пользователю, считается действующей 
только в случае оплаты полной стоимости изделия, при условии, что соответствующие работы осуществляются 
техническим персоналом, уполномоченным компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и действительна в течение: a) 
двенадцати (12) месяцев для изделий, выставляемых в магазинах, на ярмарках, в выставочных залах или в рамках 
других коммерческих или рекламных мероприятий, за исключением тех случаев, когда продукции причинен 
прямой и/или косвенный ущерб в результате продолжительной экспозиции или ее транспортировки/демонтажа/
повторного монтажа в случае перемещения из одного места в другое b) двадцати четырех (24) месяцев для 
изделий, не подпадающих под перечисленные в параграфе a). Из настоящей гарантии исключается продукция, 
производство которой прекратилось более двадцати четырех (24) месяцев назад или ставшая «устаревшей» 
- под этим термином понимается продукция компании Jacuzzi Europe S.p.A., приобретенная более чем через 
шестьдесят (60) месяцев со дня ее изготовления. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право 
проверки того, покрывается ли продукция настоящей гарантией.
12.2. Гарантия действительно только в том случае, если установка изделия и его подсоединение к электрической 
и водопроводной сетям выполнены в строгом соответствии с указаниями и предписаниями, содержащимися в 
руководстве по эксплуатации, выпущенном компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и/или в любой другой выпущенной 
ей документации, относящейся к установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия (именуемой далее 
«документация Jacuzzi»). Если изделие находится в населенном пункте, доступ к которому с помощью 
обычных транспортных средств является затрудненным (например, расположенным в горной местности 
или на небольшом острове), или установлен в месте, затрудняющем доступ к нему, или с использованием 
дорогостоящих материалов, все расходы (стоимость рабочей силы и материалов, включая демонтаж/повторный 
монтаж, снятие и повторная установка изделия и его компонентов) будут полностью отнесены на счет 
покупателя (дилера), там, где он является за это ответственным, или потребителя; указанные дополнительные 
расходы ни в коем случае не подлежат отнесению на счет компании Jacuzzi Europe S.p.A. Гарантия аннулируется 
в случае изменения компонентов или других частей изделия по сравнению с его первоначальным состоянием на 
момент поставки.
12.3. Полная или частичная замена изделия (на изделие такого же типа или имеющее сходные характеристики) 
не может быть осуществлена, если она является объективно невозможной или чрезмерно дорогостоящей 
по сравнению со стоимостью ремонта, то есть в том случае, если она влечет для компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. неразумно высокие затраты по сравнению со стоимостью ремонта, с учетом таких факторов как 
стоимость изделия, не имеющего производственного дефекта, характера дефекта, возможности применения 
альтернативного решения, которое не причинило бы существенных неудобств конечному пользователю. Если в 
течение срока действия настоящей гарантии технический персонал, уполномоченный компанией Jacuzzi Europe 
S.p.A., признает наличие производственного дефекта изделия на момент поставки, и Jacuzzi Europe S.p.A. даст 
предварительное разрешение на его возврат, эта последняя возместит покупателю (дилеру) стоимость изделия 
согласно счету-фактуре, выписанному ему компанией Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Гарантия не покрывает несоответствия изделия, вызванные причинами, ответственность за которые 
не может быть возложена на компанию Jacuzzi Europe S.p.A., например, такими как: неверное и/или 
халатно выполненное техобслуживание изделия; использование изделия, являющееся ненадлежащим или 
несоответствующим положениям документации Jacuzzi или нарушающее технические требования и/или правила 
техники безопасности, установленные положениями законов, нормативных документов и правил, действующих 
в стране эксплуатации; ошибочные и/или неверные соединения и/или настройка параметров изделия; 
использование неоригинальных запчастей; повреждения при транспортировке, рекламации по которым не были 
поданы в установленные действующим законодательством сроки или причиненные транспортировщиками, не 
уполномоченными компанией Jacuzzi Europe S.p.A.; неисправности или аномальное состояние электрической 
и водопроводной сетей; неисправности, вызванные помехами, плохим или неудовлетворительным качеством 
приема радиочастотных сигналов; неисправности изделия или его составляющих, причиненные вследствие 
эксплуатации со значениями температуры и давления, отличными от указанных в документации Jacuzzi; аномалии 
любого типа, причинами которых не могут являться производственные дефекты изделия.
 12.5. В течение срока действия настоящей гарантии сеть сервисных центров компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. уполномочивается покупателем (дилером) на осуществление гарантийного обслуживания конечного 
пользователя, в том числе в случае, когда заявка на такое обслуживание поступает от самого конечного 
пользователя или от какого-либо посредника. В любом случае считается, что непосредственная ответственность 
перед конечным пользователем за признанные дефекты продукции, лежит, как это предусмотрено 
законодательством, на покупателе (дилере). Гарантия аннулируется в случае, если конечный пользователь или 
его представитель не позволит техническому персоналу, уполномоченному компанией Jacuzzi Europe S.p.A., 
произвести какие-либо разумные проверки соответствия и/или исправности изделия, или не вернет компании 
Jacuzzi Europe S.p.A. изделия, замененные по гарантии.
12.6. Настоящая гарантия не покрывает: ущерб вследствие неиспользования изделия; недополученную 
прибыль и всякий косвенный и последующий ущерб; ущерб, вызванный использованием принадлежностей, не 
являющихся оригинальными принадлежностями компании Jacuzzi Europe S.p.A.; расходные материалы и детали, 
подверженные нормальному износу вследствие использования или неиспользования изделия; ущерб, вызванный 
необычайными или, в любом случае, на зависящими от нормальной работы изделия атмосферными явлениями; 
ущерб, вызванный типом использованной воды или содержащимися в ней загрязнителями или использованием 
ненадлежащих и/или несоответствующих положениям документации Jacuzzi продуктов. 
12.7. Мероприятия, проведенные в рамках обязательств, предусмотренных настоящей гарантией, не продлевают 
первоначальный гарантийный срок. В любом случае неотъемлемые права, предоставляемые законодательством 
конечному пользователю (потребителю), остаются в силе. Действие настоящей гарантии не может быть 
приостановлено или продлено вследствие неиспользования продукции. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. снимает 
с себя любую ответственность за возможный ущерб, который может быть нанесен, напрямую или косвенно, 
людям, вещам или животным вследствие несоблюдения всех предписаний, изложенных в документации 
компании Jacuzzi, а также в случае, если законы страны приобретения предусматривают, что изделия должны 
отвечать иным и/или более строгим требованиям, чем те, которые предусмотрены нормативными положениями 
стран - членов ЕС, согласно положениям пункта 12.1.
12.8. Покупателю (дилеру) не разрешается осуществлять складское хранение продукции в течение срока, 
превышающего двадцать четыре (24) месяца с момента ее доставки ему; в противном случае гарантия 
аннулируется. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право требовать с покупателя (дилера) 
возмещения стоимости работ, произведенных ею в ходе выполнения гарантийных обязательств перед конечным 
пользователем своей продукции, включая полную оплату всех до единой затрат, понесенных в этой связи.
Ст. 13   Воз врат то ва ра
13.1. Воз врат лю бо го ма те ри а ла дол жен быть пред ва ри тель но одо б рен со сто ро ны Jacuzzi Europe S.p.A. в пись-
мен ной фор ме. Воз вра ту под ле жат толь ко из де лия в сво ей ори ги наль ной упа ков ке, не быв шие в упо т реб ле нии, 
мо дель ко то рых еще на хо дит ся в се рий ном про из вод ст ве, и ко то рые бы ли от гру же ны не бо лее чем 12 ме ся цев 
на зад. 
13.2. Из де лия, от сут ст ву ю щие в ка та ло ге, из го то в лен ные по спе ци аль но му за про су по ку па те ля (ди ле ра), воз вра ту 
не под ле жат.
13.3. Ра с хо ды по воз вра ту из де лия ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), на ко то ро го мо жет быть воз ло же но обя за-
тель ст во, в по ряд ке об рат но го при ня тия на склад, вы пла тить де неж ную сум му, ко то рая, од на ко, не мо жет пре вы-
шать 25% от сто и мо сти воз вра щен но го ма те ри а ла.
Ст. 14   Тол ко ва ние – Из ме не ния
14.1. Лю бое упо ми на ние прайс-ли с тов, об щих ус ло вий и иных ма те ри а лов Jacuzzi Europe S.p.A. под ра зу ме ва ет 
об ра ще ние к до ку мен там, дей ст ву ю щим на мо мент дан но го упо ми на ния, ес ли толь ко спе ци аль но не
ого во ре но иное. 14.2. За ис клю че ни ем слу ча ев, пре д у смо т рен ных на сто я щи ми об щи ми ус ло ви я ми, лю бое из-
ме не ние, вне сен ное сто ро на ми в до го вор, к  ко то ро му дан ные ус ло вия при ме ня ют ся, долж но осу ще ст в лять ся 
в пись мен ной фор ме.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Estas condiciones de venta anulan y reemplazan a todas las anteriores.

Los datos y las características indicadas no son vinculantes para Jacuzzi Europe Spa, que tiene derecho a modificarlos sin previo aviso.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Дан ные ус ло вия про да жи де ла ют не дей ст ви тель ны ми все пре ды ду щие 
ус ло вия

Ука зан ные дан ные и ха ра к те ри сти ки не яв ля ют ся обя за тель ны ми для ком па нии Jacuzzi Europe S.p.a., ко то рая ос та в ля ет за со бой пра во вно сить 
лю бые из ме не ния, ко то рые она со чтет нуж ным, без пре ду пре ж де ния и без при ня тия на се бя обя за тель ст ва по за ме не.

LISTA DE PRECIOS
ПРАЙС-ЛИСТ
CENNIK
COLLECTION

01.11.2021 - Euro €
IVA no incluido

без НДС
Nie uwzgledniono podatku VAT obowiazujacego w Europie

INTERNATIONAL - ES/RU/PL

Art. 1 Disposiciones generales
1.1. Salvo cualquier excepción específicamente acordada por escrito, las condiciones generales actuales son de 
aplicación a todos los contratos de venta actuales y futuros celebrados entre las partes.
Art. 2 Formación y propósito del contrato
2.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se compromete a servir todos los pedidos que se realicen, únicamente después de su 
aceptación por escrito. La aceptación del pedido por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. también puede conllevar 
su ejecución.
Art. 3 Entrega
3.1. Salvo que se llegue a cualquier otro acuerdo por escrito, la entrega se realizará desde la fábrica de Valvasone 
(PN), Italia. Si el comprador (minorista) no organiza la recogida de la mercancía, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá 
derecho a enviarla mediante un transportista de confianza. En el caso de no realizar la recogida, el comprador 
(minorista) se verá obligado a abonar los gastos de almacenamiento.
3.2. Las condiciones de entrega acordadas son indicativas. En el supuesto de que se produzcan retrasos, el 
comprador (minorista) no podrá presentar ninguna reclamación ni pedir indemnización por daños.
Art. 4 Embalaje
4.1. El embalaje de los productos se ajusta a las normas internacionales de transporte terrestre mediante vehículos 
motorizados. El embalaje no estándar implicará un cargo adicional que se acordará en el momento de realizar 
el pedido.
Art. 5 Cancelación de pedidos
5.1. El pedido del comprador (minorista) constituye una propuesta en firme de compra. No podrá cancelarse 
ningún pedido sin el consentimiento por escrito de Jacuzzi Europe S.p.A. En caso de que se produzca una 
cancelación de pedidos, Jacuzzi Europe S.p.A. también se reservará el derecho a exigir compensación por daños.
Art. 6 Diseño – Datos técnicos
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. se reserva el derecho a detener, sin previo aviso, la fabricación de cualquier modelo y de 
alterar también cualquier modelo durante el proceso de producción, sin que ello la obligue a tener que realizar 
las mismas modificaciones en los productos previamente vendidos.
6.2. Los datos y las características de los documentos técnicos y de publicidad de Jacuzzi Europe S.p.A. (catálogos, 
manuales, folletos publicitarios, ilustraciones, tarifas de precios) están sujetos a modificaciones y no son vinculantes.
Art. 7 Precios
7.1. Los precios (IVA no incluido) son los que se estipulan en las listas de precios, están vigentes en el momento 
de realizar el pedido y hacen referencia a las mercancías que se entregan desde la fábrica de Valvasone (Pn), en 
Italia, salvo que se acuerde lo contrario.
7.2. Los precios, presupuestos y descuentos están sujetos a variación sin necesidad de previo aviso alguno por 
parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
7.3. Todos los pedidos que se reciban tras haberse modificado las listas de precios, así como llos envíos planificados, 
concretamente después de que hayan transcurrido 30 desde la notificación de la variación en cuestión, estarán 
sujetos a los nuevos precios.
Art. 8 Pago
8.1. El pago de las mercancías se considerará válido únicamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. haya recibido los 
importes pertinentes. 
8.2. Cualquier retraso o irregularidad en el pago otorgará a Jacuzzi Europe S.p.A. el derecho a suspender el 
suministro o anular los contratos actuales, incluso si no están relacionados con los pagos en cuestión, así como 
también el derecho a recibir compensación por cualquier daño que ello pudiera haberle causado (incluidos daños 
relacionados con la devaluación de la moneda). Jacuzzi Europe S.p.A. tiene derecho en cada caso (a partir de la 
fecha de vencimiento del pago, y sin necesidad de que deba producirse ninguna acción por defecto) a percibir 
intereses legales, los cuales se incrementarán en 5 (cinco) puntos. 8.3. El comprador (minorista) está obligado a 
realizar la totalidad del pago, incluso en el caso de conflicto o controversia. No se permite la compensación con 
posibles derechos de crédito por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. sin una autorización por escrito.
8.4. En caso de no realizarse el pago, o de realizarse solo parcialmente, Jacuzzi Europe S.p.A., a su propia discreción, 
tendrá derecho a exigirle al comprador (minorista) el pago del importe íntegro estipulado en el contrato o bien 
declarar el contrato nulo, con derecho a obtener la devolución de las mercancías entregadas y de retener, a 
modo de compensación por los daños causados, los importes cobrados hasta la fecha, salvo que se entable otra 
acción por daños mayores.
Art. 9 Reserva de propiedad
9.1. En el supuesto de que deba realizarse un pago íntegro o parcial inmediatamente después de la entrega, los 
productos entregados continuarán siendo propiedad de Jacuzzi Europe S.p.A. hasta el momento en que se realice 
el pago íntegro del precio, de conformidad con las disposiciones del art. 1523 del Código Civil.
9.2. Tal como dispone la citada reserva de la propiedad, Jacuzzi Europe S.p.A. tendrá derecho a proceder a la 
recogida de cualquier mercancía impagada, en cuyo caso todos los costes relacionados con dicha operación 
correrán a cargo del comprador (minorista), pudiendo Jacuzzi Europe S.p.A. retener cualquier cantidad 
previamente abonada a modo de compensación por los daños causados. Si el comprador (minorista) ha 
revendido la mercancía a terceros, los derechos que reivindica Jacuzzi Europe S.p.A., tal y como dispone la 
presente cláusula, harán referencia al precio obtenido de la venta de las mercancías en cuestión.
Art. 10 Circunstancias ajenas a su control y excesivamente onerosas
0.1. Los eventos que constituyen casos de exención de responsabilidad son incendios, , derrumbamientos, 
inundaciones, la no entrega de las mercancías, dificultades en el transporte, , huelgas, cierres u otros eventos 
debidos a circunstancias que escapen a su control y que impidan o reduzcan considerablemente la producción 
por parte de Jacuzzi Europe S.p.A. o sus proveedores, o que afecten gravemente al transporte de las mercancías 
vendidas.
La anulación del contrato, así como la disposición de otras soluciones que sean diferentes a la reclamación de 
compensación por daños, solo se permitirán en caso de impedimentos de una duración mínima de 60 días.
10.2. Si se considera que la satisfacción de obligaciones, antes de su ejecución, por parte de Jacuzzi Europe S.p.A.
es excesivamente onerosa, por cualquier motivo inesperado por parte de un comerciante con la experiencia 
normal en este sector (con relación al acuerdo original y, por lo tanto, a la alteración del porcentaje en un 20 % 
o más), Jacuzzi Europe S.p.A. podrá solicitar una revisión de las condiciones del contrato o que se declare nulo el 
contrato en el supuesto de que no se alcance un acuerdo.
Art. 11 Reclamaciones
11.1. El comprador (minorista) está obligado a declarar detalladamente y por escrito cualquier daño en el 
producto, así como la no conformidad en la entrega que podría descubrirse una vez ya estuviera en posesión de 
las mercancías; de lo contrario, la reclamación se considerará nula. Esto deberá llevarse a cabo dentro de un plazo 
de 8 días a partir de la fecha en que las mercancías pasaron a estar a disposición de dicho comprador.
11.2. El comprador deberá declarar cualquier defecto de conformidad que no se hubiera identificado después de 
realizarse la comprobación de las mercancías como se indica en el párrafo 11.1, o de lo contrario la reclamación 
se considerará nula, debiendo notificar dichos defectos a más tardar dentro del período de tiempo considerado 
por la ley, lo cual será a partir del momento en que las mercancías en cuestión pasen a estar a disposición del 
comprador.
Art. 12 Garantía
12.1. De acuerdo con lo estipulado en sus Condiciones de Garantía Convencional, Jacuzzi Europe S.p.A. garantiza 
contra la falta de conformidad los productos de la marca ‘Jacuzzi®’ o comercializados por Jacuzzi Europe S.p.A. 
a través de la red de distribuidores de la marca Jacuzzi® (en adelante, los ‘Productos’) que se compren, instalen 
y utilicen en los estados de la Unión Europea para uso doméstico, no relacionado con la actividad empresarial / 
profesional que desarrolle el consumidor.
La Garantía Convencional solo es aplicable en el país de la Unión Europea en el que el revendedor compra los 
productos (en adelante, el ‘País de compra’). Los productos instalados en un país distinto al de compra no están 
cubiertos por la Garantía Convencional.
Para los productos adquiridos o, en cualquier caso, utilizados fuera de los países de la Unión Europea, el coste 
de la garantía y las consiguientes intervenciones necesarias para eliminar cualquier falta de conformidad de los 
aparatos, correrán por cuenta total y exclusivamente del comprador (revendedor), quien por lo tanto, tendrá 
que establecer su propia organización de asistencia técnica, a menos que se acuerde lo contrario por escrito con 
Jacuzzi Europe S.p.A.

La Garantía Convencional no será aplicable cuando la normativa del País de compra exija que los Productos 
cumplan requisitos normativos diferentes y/o más restrictivos que los previstos en la normativa comunitaria y 
podrá aplicarse solamente cuando Jacuzzi Europe S.p.A. disponga de un centro de asistencia técnica autorizado 
en el ‘País de compra’.
La garantía, que cubre el producto a partir de la fecha de entrega del mismo al usuario final, se considera efectiva 
solo con el pago del precio total de los aparatos, siempre que la intervención sea realizada por personal técnico 
autorizado por Jacuzzi Europe S.p.A., y es válida durante un periodo de: a) doce (12) meses, para productos 
expuestos en locales comerciales, ferias, salas de exposición o en otros eventos comerciales/promocionales, con 
la excepción de los consiguientes daños, directos o indirectos, en el producto, debido a su exposición prolongada 
o transporte/desmontaje/montaje de un lugar de exposición a otro; b) veinticuatro (24) meses, para productos 
diferentes a los indicados en el párrafo a). Los productos que ya no se fabrican desde hace más de veinticuatro 
(24) meses o que han quedado obsoletos están excluidos de esta garantía, es decir, los productos de Jacuzzi 
Europe S.p.A. adquiridos hace más de sesenta (60) meses a partir de la fecha de fabricación. Jacuzzi Europe S.p.A. 
se reserva el derecho de comprobar si el producto está cubierto por esta garantía.
12,2. La garantía es válida solo si la instalación y conexión del producto a la red eléctrica y a la toma de agua se 
realizan respetando escrupulosamente las indicaciones e instrucciones del manual de instrucciones de uso de 
Jacuzzi Europe S.p.A. o de cualquier otra documentación de esta última que incluya las advertencias en materia 
de instalación, uso y mantenimiento del producto (en lo sucesivo, la «Documentación de Jacuzzi»). Si el producto 
se encuentra en una localidad de difícil acceso a través de la red viaria ordinaria (por ejemplo en lugares de 
montaña o pequeñas islas), es decir, se hubiera instalado en un lugar que no sea de fácil acceso o junto con 
materiales de calidad, todos los costes (de mano de obra y materiales, incluido el desmontaje/montaje, la retirada 
y recolocación del producto y sus componentes), se cargarán íntegramente al comprador (revendedor), cuando 
sea el responsable, o al consumidor; en ningún caso, Jacuzzi Europe S.p.A. se hará cargo de estos mayores costes. 
La garantía quedará anulada si se modifican componentes u otras partes del producto respecto a las condiciones 
originales de suministro.
12,3. La sustitución total o parcial de los aparatos (por el mismo producto o por otro de características similares), 
no se podrá realizar si es objetivamente imposible o excesivamente costosa en comparación con la reparación, o 
si implicara para Jacuzzi Europe S.p.A. gastos desproporcionados con respecto a su reparación, teniendo en cuenta 
el valor que tendría el producto, si no existiera el defecto de fabricación, la extensión del defecto y la posibilidad de 
que se pudiera implementar la solución alternativa sin inconvenientes significativos para el usuario final. Si durante 
el periodo de validez de esta garantía, el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. observara un defecto 
de fabricación del producto existente en el momento de la entrega y Jacuzzi Europe S.p.A. autorizara previamente 
la devolución, esta última reembolsará al comprador (revendedor) el precio del producto, tal como figura en la 
factura de venta emitida a este último por Jacuzzi Europe S.p.A. 
12,4. La garantía excluye vicios derivados de causas no imputables a Jacuzzi Europe S.p.A., como por ejemplo 
las siguientes: no realización del mantenimiento periódico del producto de manera correcta y diligente; uso 
del producto de manera inapropiada o no conforme a las indicaciones de la Documentación de Jacuzzi o 
incumpliendo las medidas técnicas o de seguridad vigentes en el país de destino, o las leyes, reglamentos y prácticas 
vigentes en dicho país; conexión y configuración de los parámetros del producto de manera errónea o incorrecta; 
utilización de repuestos no originales; daños derivados del transporte no cuestionados dentro de los plazos legales, 
o bien ocasionados por transportistas no autorizados por Jacuzzi Europe S.p.A.; ineficiencias o anomalías de las 
instalaciones de suministro eléctrico y de agua; averías debidas a interferencias, recepción deficiente o inexistente 
de las señales de radiofrecuencia; mal funcionamiento del producto o de partes del mismo debido a la aplicación 
de valores de temperatura o presión diferentes de los indicados en la Documentación de Jacuzzi; o anomalías de 
cualquier tipo no achacables a defectos de fabricación del producto.
 12,5. Durante el periodo de validez de esta garantía, la red de centros de asistencia de Jacuzzi Europe S.p.A. 
está autorizada por el comprador (revendedor) a proporcionar la garantía al usuario final, incluso si la solicitud 
es enviada por el mismo usuario o por cualquier intermediario. Sin embargo, se entiende que la persona 
directamente responsable ante el usuario final, por una falta de conformidad del producto comprobada, es el 
comprador (revendedor), según lo exige la ley. La garantía quedará sin efecto si el usuario final, o su delegado, 
no permite que el personal técnico autorizado de Jacuzzi Europe S.p.A. lleve a cabo cualquier verificación 
razonable de conformidad o funcionalidad del producto, o no se devuelven a Jacuzzi Europe S.p.A. los productos 
reemplazados en garantía.
12,6. No están cubiertos por la presente garantía: los daños por falta de uso del producto; el lucro cesante y los 
daños de cualquier tipo, incluidos los indirectos y consecuentes; los daños causados por el uso de accesorios no 
originales de Jacuzzi Europe S.p.A.; los materiales de consumo y las partes sujetas a desgaste normal debido al 
uso o al no uso del producto; los daños causados por fenómenos climatológicos excepcionales o en cualquier 
caso que no dependen del funcionamiento normal del producto; los daños causados por el tipo de agua, por 
impurezas del agua o por el uso de productos que no sean idóneos o no sean conformes a lo estipulado en la 
Documentación de Jacuzzi. 
12,7. Las actuaciones llevadas a cabo de conformidad con las obligaciones establecidas en esta garantía no extienden 
el periodo de garantía original. En cualquier caso, no se verán afectados los derechos legales no derogables del 
usuario final (consumidor). Esta garantía no se puede suspender ni prorrogar como resultado de la falta de uso 
del producto. Jacuzzi Europe S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños que puedan ser causados, directa 
o indirectamente, a personas, bienes o animales, debido al incumplimiento de todas las instrucciones dadas en 
la Documentación Jacuzzi y si la normativa del país de compra exige que los Productos cumplan con requisitos 
reglamentarios diferentes y/o más restrictivos que los prescritos por la normativa comunitaria según el punto 12.1.
12.8. Bajo pena de anulación de esta garantía, al comprador (revendedor) no se le permite almacenar los 
productos durante más de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recepción del producto. Jacuzzi Europe 
S.p.A. se reserva el derecho de pedir una compensación al comprador (revendedor) en caso de que haya tenido 
que llevar a cabo cualquier prestación en garantía para el usuario final en dichos aparatos, con el abono íntegro 
de todos y cada uno de los gastos relacionados.
Art. 13 Devolución de mercancías
13.1. La devolución de cualquier material deberá estar previamente aprobada por escrito por Jacuzzi Europe S.p.A. 
Solo los productos con su embalaje original podrán devolverse si no se han usado, si su respectivo modelo se sigue 
fabricando y se entregaron hace 12 meses como máximo.
13.2. Aquellos productos que no se encuentran en el catálogo y que se han fabricado según la especificación 
especialdel comprador (minorista) no se podrán devolver.
13.3. El coste de devolver mercancías, que correrá a cargo del comprador (minorista), al cual también se le 
cobrarán los cargos relativos al nuevo almacenaje, equivaldrá a una suma que en ningún caso excederá el 25 % 
del valor de las mercancías devueltas.
Art. 14 Interpretación – Modificaciones
14.1. Cualquier referencia a las listas de precios, condiciones generales u otros materiales de Jacuzzi Europe 
S.p.A. aludirá a los documentos vigentes en el momento de hacerse dicha referencia, salvo que se especifique 
lo contrario.
14.2. Excepto en los casos comprendidos bajo las condiciones generales actuales, cualquier modificación que las 
partes lleven a cabo en los contratos a los que las condiciones generales hacen referencia deberá realizarse por 
escrito, o de lo contrario será nula. La excepción de una o más disposiciones de las condiciones generales actuales 
no deberá interpretarse extensivamente o por analogía y, por lo tanto, ello no significará que las condiciones 
generales en su totalidad hayan dejado de ser aplicables.
Art. 15 Controversias
15.1. En caso de cualquier controversia relacionada o conectada con los contratos a los que las condiciones 
actuales son aplicables, el Tribunal de Pordenone tendrá plena jurisdicción, incluso en aquellos casos en que el 
pago se acuerde mediante letras de cambio.

Ст. 1   Ос нов ные положения
1.1. На с то я щие ос нов ные по ло же ния, за  вы че том воз мож ных ис клю че ний, спе ци аль но со г ла со ван ных в пись-
мен ной фор ме, ре гу ли ру ют все ны не дей ст ву ю щие и бу ду щие до го во ры ку п ли-про да жи и отношения ме ж ду 
сто ро на ми.
Ст. 2   За к лю че ние и пред мет до го во ра
2.1. Лю бой за каз при об ре та ет для Jacuzzi Europe S.p.A. обя за тель ную си лу толь ко по с ле пись мен но го под твер-
жде ния с ее сто ро ны. Под твер жде ние за ка за мо жет так же вы ра жать ся в ви де его ис пол не ния.
Ст. 3   По с тав ка
3.1. За ис клю че ни ем раз лич ных пись мен но со г ла су е мых слу ча ев, по став ка осу ще ст в ля ет ся на ус ло ви ях фран ко-
за вод из Валь ва зо не (Пор де но не, Фри у ли – Ве не ция-Джу лия) – Ита лия. В слу чае ес ли по ку па тель (ди лер) не 
обес пе чи ва ет вы воз то ва ра, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет воз мож ность по ру чить транс пор ти ров ку на деж но му экс-
пе ди то ру. В слу чае за держ ки вы во за по ку па тель (ди лер) обя зан оп ла тить рас хо ды на хра не ние то ва ра.
3.2. Со гла со ван ные сро ки по став ки по ни ма ют ся в ка че ст ве ори ен ти ро воч ных. По э то му в слу чае за держ ки по ку-
па тель (ди лер) не име ет пра ва об ра щать ся с ис ком о воз ме ще нии ущер ба.
Ст. 4   Упа ков ка
4.1. Упа ков ка оборудования со от вет ст ву ют дей ст ву ю щим ме ж ду на род ным стан дар там в сфе ре на зем ной транс-
пор ти ров ки ав то транс порт ны ми сред ст ва ми. Упа ков ка, со от вет ст ву ю щая дру гим стан дар там, со г ла со вы ва ет ся 
в мо мент за ка за и вле чет за со бой по вы ше ние це ны.
Ст. 5   От ме на за ка за
5.1. За каз по ку па те ля (ди ле ра) пред ста в ля ет со бой твер дое пред ло же ние по куп ки. Ни ка кой за каз не может быть 
от ме нен без пись мен но го со г ла сия Jacuzzi Europe S.p.A. В слу чае от ме ны за ка за Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за 
со бой пра во по тре бо вать воз ме ще ния убыт ков.
Ст. 6   Про е к ти ро ва ние – Тех ни че ские ха ра к те ри сти ки
6.1. Jacuzzi Europe S.p.A. ос та в ля ет за со бой пра во пре кра щать без пре ду пре ж де ния про из вод ст во лю бых мо-
де лей и/или вно сить из ме не ния в мо де ли, на хо дя щи е ся в про из вод ст ве. В свя зи с этим не воз ни ка ет ни ка ких 
обя за тельств вно сить по доб ные из ме не ния в уже про из ве ден ные мо де ли.
6.2. Дан ные и ха ра к те ри сти ки, со дер жа щи е ся в  технической и рекламной до ку мен та ции Jacuzzi Europe S.p.A. 
(в  ка та ло гах, ру ко вод ст вах, ре к лам ных про спе к тах, ил лю ст ра ци ях, прайс-ли с тах) так же под ле жат из ме не нию, 
од на ко это тре бо ва ние не име ет обя за тель ной си лы.
Ст. 7   Це ны
7.1. Це ны при во дят ся без уче та НДС в прайс-ли с тах, дей ст ву ю щих на мо мент заказа, и под ра зу ме ва ют це ну 
то ва ра при его вы во зе на ус ло ви ях фран ко-за вод в Валь ва зо не (Пор де но не) – Ита лия, за ис клю че ни ем отдельно 
ого во рен ных слу ча ев.
7.2. Це ны, раз мер пар тии и скид ки мо гут быть из ме не ны без ка ко го-ли бо пре ду пре ж де ния со сто ро ны Jacuzzi 
Europe S.p.A.
7.3. Все за ка зы, по лу чен ные по с ле вне се ния из ме не ний в прайс-ли с ты, а так же за ка зы, за пла ни ро ван ные к от прав-
ке спу с тя три д цать дней по с ле объ я в ле ния об из ме не нии, под па да ют под дей ст вие но вых цен.
Ст. 8   Ус ло вия пла те жа
8.1. Оп ла та то ва ра счи та ет ся про из ве ден ной долж ным об ра зом толь ко по с ле то го, как осу ще ст в ле но пе ре чис ле-
ние на счет Jacuzzi Europe S.p.A. со от вет ст ву ю щей сум мы.
8.2. Лю бые за держ ки или на ру ше ния по ряд ка оп ла ты да ет Jacuzzi Europe S.p.A. пра во при ос та но вить по став ку 
или рас торг нуть дей ст ву ю щие до го во ра, в том чис ле те, ко то рых не ка са ет ся проблем с оп ла той, а, кро ме то го, 
по тре бо вать воз ме ще ния воз мож ных убыт ков (вклю чая те, ко то рые про изош ли в ре зуль та те де валь ва ции ва-
лю ты). В лю бом слу чае, Jacuzzi Europe S.p.A имеет право, при задержке платежа, без необходимости судебного 
оформления, увеличить размер законного процента неустойки на 5%.
8.3. По ку па тель (ди лер) обя зан про из ве сти оп ла ту пол но стью так же в слу чае спо ра или су деб но го раз би ра тель-
ст ва. Не до пу с ка ет ся ком пен са ция в фор ме воз мож ных кре ди тов по от но ше нию к Jacuzzi Europe S.p.A., без по лу-
че ния пись мен но го раз ре ше ния для это го.
8.4. В слу чае не вы пол не ния, в том чис ле и ча с тич но го, ус ло вий пла те жа, Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во, по соб-
ст вен но му ус мо т ре нию, по тре бо вать от по ку па те ля (ди ле ра) всей сум мы до го во ра в це лом, с пра вом до би вать ся 
воз вра та уже от пра в лен ных из де лий и удер жи вать, в по ряд ке воз ме ще ния убыт ков, уже по лу чен ные на дан ный 
мо мент сум мы, по ми мо по да чи лю бых дру гих ис ков в слу чае бо лее серь ез но го ущер ба.
Ст. 9   Со хра не ние пра ва соб ст вен но сти
9.1. В слу чае ес ли оп ла та долж на быть осу ще ст в ле на, пол но стью или ча с тич но, по с ле про из ве де ния по став ки, 
до с та в лен ные из де лия ос та ют ся в соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A., вплоть до мо мен та пол ной вы пла ты сто и-
мо сти, в со от вет ст вии с по ло же ни я ми ст. 1523 Гра ж дан ско го ко де к са.
9.2. На ос но ва нии вы ше ука зан но го со хра не ния пра ва соб ст вен но сти Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во тре бо вать 
воз вра та не оп ла чен но го то ва ра; в этом слу чае все со от вет ст ву ю щие из держ ки ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), 
а Jacuzzi Europe S.p.A. име ет пра во удер жи вать уже по лу чен ные сум мы в по ряд ке воз ме ще ния ущер ба. В слу чае 
ес ли по ку па тель (ди лер) дол жен был пе ре дать указанный товар треть им ли цам, на ос но ва нии на сто я ще го ус ло-
вия, права Jacuzzi Europe S.p.A. пе ре хо дят на це ну, по лу чен ную от про да жи ука зан но го то ва ра.
Ст. 10   Форс-ма жор ные об сто я тель ст ва и чрез мер но об ре ме ни тель ные обя за тель ст ва
10.1. К об сто я тель ст вам, со ста в ля ю щим при чи ну для ос во бо ж де ния от от вет ст вен но сти, от но сят ся та кие со бы-
тия, как по жа ры, кру ше ния, на вод не ния, от сут ст вие по ста вок, транс порт ные за труд не ния, за ба с тов ки, ло ка у ты 
и дру гие фа к ты, яв ля ю щи е ся след ст ви ем об сто я тельств не одо ли мой си лы, пре пят ст ву ю щие или су ще ст вен но 
сни жа ю щие про из вод ст во Jacuzzi Europe S.p.A. или ее по став щи ков, ли бо со з да ют серь ез ные по ме хи для транс-
пор ти ров ки про дан ных то ва ров.
Ра с тор же ние до го во ра, так же как и при ме не ние раз лич ных средств пра во вой за щи ты, до пу с ти мо толь ко для 
пре пят ст вий, про дол жа ю щих свое дей ст вие, по край ней ме ре, в те че ние 60 дней. 
10.2. Ес ли до на ча ла осу ще ст в ле ния обя за тельств по ка кой-ли бо не пре д у смо т рен ной при чи не со сто ро ны ка-
ко го-ли бо пред при ни ма те ля дан ной от рас ли с за слу жи ва ю щей до ве рия ре пу та ци ей их вы пол не ние ста но вит ся 
че рес чур об ре ме ни тель ным, в свя зи с про ис те ка ю щим из них про ти во дей ст ви ем, то про во дит ся со г ла со ва ние 
из ме не ния са мо го до го во ра. До ля Jacuzzi Europe S.p.A. рав ня ет ся или пре во с хо дит 20%, и ком па ния име ет пра-
во по тре бо вать пе ре смо т ра ус ло вий до го во ра, а при от сут ст вии со г ла сия – объ я вить о рас тор же нии до го во ра.
Ст. 11   Пре тен зии
11.1. По ку па тель (ди лер) обя зан за я вить о воз мож ных по вре ж де ни ях из де лия или о не со от вет ст вии со ста ва по-
став ки, де таль но опи сав дан ные фа к ты в пись мен ной фор ме. Пре тен зии по доб но го ро да долж ны быть за я в ле ны 
сра зу по с ле всту п ле ния по ку па те лем (ди ле ром) в пра ва соб ст вен но сти, под  уг ро зой объ я в ле ния обя за тельств 
не дей ст ви тель ны ми, и не позд нее чем че рез 8 дней по с ле то го, как то вар по сту пил в его рас по ря же ние.
11.2. Воз мож ные де фе к ты со от вет ст вия, ко то рые не мо гут быть вы яв ле ны в про цес се ос мо т ра то ва ра, как де фе-
к ты, ука зан ные в па ра гра фе 11.1, долж ны быть за я в ле ны по ку па те лем, под уг ро зой пре кра ще ния га ран тий ных 
обя за тельств, в срок, не пре вы ша ю щий ус та но в лен ный дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом. Дан ный срок от счи ты-
ва ет ся с мо мен та по сту п ле ния то ва ра в его рас по ря же ние.
Ст. 12   Га ран тии
12.1. Согласно условиям Дополнительной гарантии, компания Europe S.p.A. предоставляет гарантию на изделия 
под торговой маркой «Jacuzzi®», а также на изделия, сбыт которых был осуществлен компанией Europe S.p.A. 
через дистрибьюторскую сеть под торговой маркой Jacuzzi® (далее - «Изделия»), которые были приобретены, 
установлены и используются на территории стран - членов Европейского Союза в домашних целях, и, в любом 
случае, не имеющих отношения к предпринимательской или профессиональной деятельности, возможно, 
осуществляемой потребителем.
Дополнительная гарантия может быть применена исключительно в стране Европейского Союза, в которой было 
осуществлено приобретение изделий дилером (далее - «Страна приобретения»). Дополнительная гарантия не 
распространяется на изделия, установленные в стране, не являющейся страной приобретения.
В отношении продукции, приобретенной или, в любом случае, используемой вне стран Европейского союза, 
обязанность предоставления гарантии и проведения вытекающих из нее мероприятий, необходимых для 
устранения возможных несоответствий изделий, полностью и исключительно лежит на покупателе (дилере), 
который ввиду этого должен организовать собственную службу технической поддержки, за исключением тех 

случаев, когда соглашениями, подписанными им с компанией Jacuzzi Europe S.p.A., предусмотрено иное.
Кроме того, дополнительная гарантия не может быть применена в случае, если законы страны приобретения 
предусматривают, что изделия должны отвечать нормативным требованиям, которые являются иными и/или 
более строгими, чем национальные нормативные положения или нормативные положения стран - членов 
Европейского Союза и может быть применена только при условии, что компания Jacuzzi Europe S.p.A. 
располагает авторизованным сервисным центром в «Стране приобретения».
Гарантия, исчисляемая с момента доставки продукции конечному пользователю, считается действующей 
только в случае оплаты полной стоимости изделия, при условии, что соответствующие работы осуществляются 
техническим персоналом, уполномоченным компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и действительна в течение: a) 
двенадцати (12) месяцев для изделий, выставляемых в магазинах, на ярмарках, в выставочных залах или в рамках 
других коммерческих или рекламных мероприятий, за исключением тех случаев, когда продукции причинен 
прямой и/или косвенный ущерб в результате продолжительной экспозиции или ее транспортировки/демонтажа/
повторного монтажа в случае перемещения из одного места в другое b) двадцати четырех (24) месяцев для 
изделий, не подпадающих под перечисленные в параграфе a). Из настоящей гарантии исключается продукция, 
производство которой прекратилось более двадцати четырех (24) месяцев назад или ставшая «устаревшей» 
- под этим термином понимается продукция компании Jacuzzi Europe S.p.A., приобретенная более чем через 
шестьдесят (60) месяцев со дня ее изготовления. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право 
проверки того, покрывается ли продукция настоящей гарантией.
12.2. Гарантия действительно только в том случае, если установка изделия и его подсоединение к электрической 
и водопроводной сетям выполнены в строгом соответствии с указаниями и предписаниями, содержащимися в 
руководстве по эксплуатации, выпущенном компанией Jacuzzi Europe S.p.A., и/или в любой другой выпущенной 
ей документации, относящейся к установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия (именуемой далее 
«документация Jacuzzi»). Если изделие находится в населенном пункте, доступ к которому с помощью 
обычных транспортных средств является затрудненным (например, расположенным в горной местности 
или на небольшом острове), или установлен в месте, затрудняющем доступ к нему, или с использованием 
дорогостоящих материалов, все расходы (стоимость рабочей силы и материалов, включая демонтаж/повторный 
монтаж, снятие и повторная установка изделия и его компонентов) будут полностью отнесены на счет 
покупателя (дилера), там, где он является за это ответственным, или потребителя; указанные дополнительные 
расходы ни в коем случае не подлежат отнесению на счет компании Jacuzzi Europe S.p.A. Гарантия аннулируется 
в случае изменения компонентов или других частей изделия по сравнению с его первоначальным состоянием на 
момент поставки.
12.3. Полная или частичная замена изделия (на изделие такого же типа или имеющее сходные характеристики) 
не может быть осуществлена, если она является объективно невозможной или чрезмерно дорогостоящей 
по сравнению со стоимостью ремонта, то есть в том случае, если она влечет для компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. неразумно высокие затраты по сравнению со стоимостью ремонта, с учетом таких факторов как 
стоимость изделия, не имеющего производственного дефекта, характера дефекта, возможности применения 
альтернативного решения, которое не причинило бы существенных неудобств конечному пользователю. Если в 
течение срока действия настоящей гарантии технический персонал, уполномоченный компанией Jacuzzi Europe 
S.p.A., признает наличие производственного дефекта изделия на момент поставки, и Jacuzzi Europe S.p.A. даст 
предварительное разрешение на его возврат, эта последняя возместит покупателю (дилеру) стоимость изделия 
согласно счету-фактуре, выписанному ему компанией Jacuzzi Europe S.p.A. 
12.4. Гарантия не покрывает несоответствия изделия, вызванные причинами, ответственность за которые 
не может быть возложена на компанию Jacuzzi Europe S.p.A., например, такими как: неверное и/или 
халатно выполненное техобслуживание изделия; использование изделия, являющееся ненадлежащим или 
несоответствующим положениям документации Jacuzzi или нарушающее технические требования и/или правила 
техники безопасности, установленные положениями законов, нормативных документов и правил, действующих 
в стране эксплуатации; ошибочные и/или неверные соединения и/или настройка параметров изделия; 
использование неоригинальных запчастей; повреждения при транспортировке, рекламации по которым не были 
поданы в установленные действующим законодательством сроки или причиненные транспортировщиками, не 
уполномоченными компанией Jacuzzi Europe S.p.A.; неисправности или аномальное состояние электрической 
и водопроводной сетей; неисправности, вызванные помехами, плохим или неудовлетворительным качеством 
приема радиочастотных сигналов; неисправности изделия или его составляющих, причиненные вследствие 
эксплуатации со значениями температуры и давления, отличными от указанных в документации Jacuzzi; аномалии 
любого типа, причинами которых не могут являться производственные дефекты изделия.
 12.5. В течение срока действия настоящей гарантии сеть сервисных центров компании Jacuzzi Europe 
S.p.A. уполномочивается покупателем (дилером) на осуществление гарантийного обслуживания конечного 
пользователя, в том числе в случае, когда заявка на такое обслуживание поступает от самого конечного 
пользователя или от какого-либо посредника. В любом случае считается, что непосредственная ответственность 
перед конечным пользователем за признанные дефекты продукции, лежит, как это предусмотрено 
законодательством, на покупателе (дилере). Гарантия аннулируется в случае, если конечный пользователь или 
его представитель не позволит техническому персоналу, уполномоченному компанией Jacuzzi Europe S.p.A., 
произвести какие-либо разумные проверки соответствия и/или исправности изделия, или не вернет компании 
Jacuzzi Europe S.p.A. изделия, замененные по гарантии.
12.6. Настоящая гарантия не покрывает: ущерб вследствие неиспользования изделия; недополученную 
прибыль и всякий косвенный и последующий ущерб; ущерб, вызванный использованием принадлежностей, не 
являющихся оригинальными принадлежностями компании Jacuzzi Europe S.p.A.; расходные материалы и детали, 
подверженные нормальному износу вследствие использования или неиспользования изделия; ущерб, вызванный 
необычайными или, в любом случае, на зависящими от нормальной работы изделия атмосферными явлениями; 
ущерб, вызванный типом использованной воды или содержащимися в ней загрязнителями или использованием 
ненадлежащих и/или несоответствующих положениям документации Jacuzzi продуктов. 
12.7. Мероприятия, проведенные в рамках обязательств, предусмотренных настоящей гарантией, не продлевают 
первоначальный гарантийный срок. В любом случае неотъемлемые права, предоставляемые законодательством 
конечному пользователю (потребителю), остаются в силе. Действие настоящей гарантии не может быть 
приостановлено или продлено вследствие неиспользования продукции. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. снимает 
с себя любую ответственность за возможный ущерб, который может быть нанесен, напрямую или косвенно, 
людям, вещам или животным вследствие несоблюдения всех предписаний, изложенных в документации 
компании Jacuzzi, а также в случае, если законы страны приобретения предусматривают, что изделия должны 
отвечать иным и/или более строгим требованиям, чем те, которые предусмотрены нормативными положениями 
стран - членов ЕС, согласно положениям пункта 12.1.
12.8. Покупателю (дилеру) не разрешается осуществлять складское хранение продукции в течение срока, 
превышающего двадцать четыре (24) месяца с момента ее доставки ему; в противном случае гарантия 
аннулируется. Компания Jacuzzi Europe S.p.A. оставляет за собой право требовать с покупателя (дилера) 
возмещения стоимости работ, произведенных ею в ходе выполнения гарантийных обязательств перед конечным 
пользователем своей продукции, включая полную оплату всех до единой затрат, понесенных в этой связи.
Ст. 13   Воз врат то ва ра
13.1. Воз врат лю бо го ма те ри а ла дол жен быть пред ва ри тель но одо б рен со сто ро ны Jacuzzi Europe S.p.A. в пись-
мен ной фор ме. Воз вра ту под ле жат толь ко из де лия в сво ей ори ги наль ной упа ков ке, не быв шие в упо т реб ле нии, 
мо дель ко то рых еще на хо дит ся в се рий ном про из вод ст ве, и ко то рые бы ли от гру же ны не бо лее чем 12 ме ся цев 
на зад. 
13.2. Из де лия, от сут ст ву ю щие в ка та ло ге, из го то в лен ные по спе ци аль но му за про су по ку па те ля (ди ле ра), воз вра ту 
не под ле жат.
13.3. Ра с хо ды по воз вра ту из де лия ло жат ся на по ку па те ля (ди ле ра), на ко то ро го мо жет быть воз ло же но обя за-
тель ст во, в по ряд ке об рат но го при ня тия на склад, вы пла тить де неж ную сум му, ко то рая, од на ко, не мо жет пре вы-
шать 25% от сто и мо сти воз вра щен но го ма те ри а ла.
Ст. 14   Тол ко ва ние – Из ме не ния
14.1. Лю бое упо ми на ние прайс-ли с тов, об щих ус ло вий и иных ма те ри а лов Jacuzzi Europe S.p.A. под ра зу ме ва ет 
об ра ще ние к до ку мен там, дей ст ву ю щим на мо мент дан но го упо ми на ния, ес ли толь ко спе ци аль но не
ого во ре но иное. 14.2. За ис клю че ни ем слу ча ев, пре д у смо т рен ных на сто я щи ми об щи ми ус ло ви я ми, лю бое из-
ме не ние, вне сен ное сто ро на ми в до го вор, к  ко то ро му дан ные ус ло вия при ме ня ют ся, долж но осу ще ст в лять ся 
в пись мен ной фор ме.


