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GWARANCJA FRONIUS /
REJESTRACJA PRODUKTU

Na firmie Fronius można polegać od 1945 roku.
Wykorzystaj korzyści z gwarancji Fronius dla siebie i swojej instalacji fotowoltaicznej!
W niniejszej ulotce pokażemy, jak łatwe jest uaktywnienie naszego programu gwarancyjnego.
Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od zakończenia rejestracji:

1. KROK
/
/
/
/

Wejdź na stronę www.solarweb.com.
Kliknij przycisk „Zarejestruj teraz” i wypełnij formularz rejestracji.
Za chwilę otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
Przejdź pod adres wskazany przez link w wiadomości e-mail.

2. KROK
/ Kliknij przycisk „Rejestracja produktu”,
a następnie kliknij przycisk „Zarejestruj produkt”, aby dodać nowy produkt do
zarejestrowania. + Zarejestruj produkt
/ Wprowadź numer seryjny produktu Fronius w odpowiednim polu. Wskazówka:
numer znajduje się na tabliczce znamionowej produktu Fronius.
/ Data instalacji — dzień zainstalowania produktu Fronius.
/ Kraj instalacji — kraj zainstalowania falownika.

/ Instalator — firma, która zamontowała i uruchomiła instalację.
Wprowadzenie w polu kodu pocztowego lub początku nazwy firmy
instalacyjnej wystarczy, aby pojawiła się lista istniejących instalatorów. Jeżeli
Twój instalator nie znajduje się na tej liście, dodaj nowego instalatora u dołu
listy (otworzy się nowe pole do wprowadzenia danych).
/ Potwierdź wprowadzone informacje przyciskiem „Zarejestruj”.
Zarejestruj

/ Klikając przycisk „Przedłuż gwarancję”, możesz wybrać preferowany model
gwarancji. Wskazówka: firma Fronius oferuje warianty dostosowane do
Twojego regionu:
- gwarancja Fronius - w przypadku uznanej reklamacji firma Fronius pokrywa
koszty komponentów.
- gwarancja Fronius Plus - maksymalna ochrona - w przypadku uznanej
reklamacji firma Fronius pokrywa koszty transportu i opłatę serwisową.
- gwarancja Prosument - gwarancja obejmująca instalacje realizowane w
ramach programu „Prosument” NFOŚiGW.

3. KROK
/ Wybierając koszyk, sfinalizuj wybór modelu gwarancji.

4. KROK

ntów

GRATULUJEMY!
/ Rejestracja instalacji jest zakończona powodzeniem i od teraz możesz korzystać ze wszystkich usług wybranego modelu gwarancji.
Certyfikatem tym firma Fronius potwierdza Twoje prawa do roszczeń gwarancyjnych. Certyfikat gwarancji możesz w razie potrzeby wywołać
w dowolnym momencie w portalu Fronius Solar.web lub go pobrać.
Oprócz możliwości skorzystania z pełnego zakresu usług gwarancyjnych, możesz użyć portalu Fronius Solar.web do monitorowania instalacji
fotowoltaicznej. Otrzymasz cenne informacje dotyczące stanu, pomagające w użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej — dzięki temu zawsze
możesz trzymać rękę na pulsie.
/ W imieniu firmy Fronius dziękujemy za okazane nam zaufanie do produktów i usług. Korzystając z energii słonecznej, przyczyniasz się do
znacznej redukcji emisji CO2 i razem z firmą Fronius dzielisz wizję 24 godzin słońca.
/ Życzymy Ci wiele radości z użytkowania nowego produktu firmy Fronius i dużych uzysków.
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TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4550 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy
w posiadaniu 1241 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów
handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl
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Fronius Polska Sp. z o.o.
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44-109 Gliwice, Polska
Tel +48 32 621 07 00
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pv-sales-poland@fronius.com
www.fronius.pl
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Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/ Kliknij „Certyfikat gwarancji”. Portal Fronius Solar.web wygeneruje formularz
w formacie PDF z Twoim osobistym certyfikatem gwarancji.

