
SOLARWATT „KOMPLETT VÉDELEM”

Amennyiben érdeklik Önt a termékeink és 
teljesítményeink, szívesen adunk tanácsot. 
Egyszerűen hívjon fel bennünket!

SOLARWATT AG
Maria-Reiche-Str. 2a
01109 Dresden, Germany
Phone  +49 351 8895-0
Fax +49 351 8895-111
info@solarwatt.de
www.solarwatt.de

Az ERGO a legnagyobb európai biztosítótársaságok 
egyike, világszerte több mint 30 országban van jelen 
és működését elsősorban az európai és ázsiai régi-
ókra összpontosítja.
A hazai, németországi piacon ERGO a piacvezető 
társaságok közé tartozik. Az ERGO a biztosítások, 
megelőző- és szervizteljesítések igen széles palet-
táját kínálja. Ez idő szerint több mint 40 millió ügyfél 
bízik az ERGO által nyújtott

ERGO VERSichERunGSGRuPPE
Victoriaplatz 1
40212 Düsseldorf
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* Valamennyi információ a SOLARWATT AG külön garancia feltételei szerint. 
 A 2010 áprilisi állapot szerint.

GARAnTÁLJuK MODuLJAinK 
MinŐSÉGÉT ÉS AZ ÖnÖK hOZAMÁT!

A SOLARWATT LinEÁRiS TELJESÍTMÉnYGARAnciÁJA

A SOLARWATT KiBŐVÍTETT TERMÉKGARAnciÁJA
A SOLARWATT „Komplett Védelem” 
perfekt védelmet biztosít a külső 
tényezők, mint az időjárás, lopás és 
kezelési hiba által okozott károkra. 
Mivel mi meg vagyunk győződve a 

napelemeink kiemelkedő minőségéről, 
ezért a vásárolt SOLÁRWATT modul-
jaink termékgaranciáját, a maximális 
biztonság érdekében, 12 évre* meg-
hosszabbítjuk.

Azt is garantáljuk, hogy a napelem 
moduljaink folyamatosan magas 
hozamot biztosítanak. Részleteiben az 
első évben a mért minimálteljesítmény 

legalább 97%-át garantáljuk. A 
rákövetkező 24 évben az évenkénti 
teljesítménycsökkenés nem haladhatja 
meg 0,7%-ot.



 Mechanikus és elektromos káresetek,  
 pl. túláram, túlfeszültség, rövidzárlat
 Mérő,- szabályozó- és biztonsági   

 berendezések meghibásodása

 Időjárás okozta káresemények, pl.  
 jégverés, villámcsapás…
 Lopás, betöréses lopás, rablás vagy  

 fosztogatás

SOLARWATT „KOMPLETT VÉDELEM” :
EGYSZERŰEn DuPLÁn BiZTOS!

JAVÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK:
AMiT nEM TuDunK JÓVÁTEnni, AZT ÚJRA 
MEGcSinÁLJuK!

MinDEn VESZÉLYRE KiTERJEDŐ BiZTOSÍ-
TÁS KÁRESEMÉnY BEKÖVETKEZTE ESETÉn 
MinDEnT JÓVÁTESZÜK! MinDEnT!

ÜZEMZAVAR-BiZTOSÍTÁS:
MEGTÉRÍTJÜK A KiESETT nAPOS 
ÓRÁKAT iS!Aki a SOLARWATT mellett dönt, duplán 

bebiztosítja magát:
Az Ön napelemes áramtermelő beren-
dezése megbízható, tartós befektetés 
a jövőbe és a rendkívüli biztosítási- és 
garancia teljesítmények gondtalan jövőt 
biztosítanak az Ön számára.

A SOLARWATT „KOMPLETT VÉDE-
LEM” nem csak lopás és az időjárás 
által okozott károk ellen védi az Ön nap-
elemes áramtermelő berendezését. A 
biztosító akkor is fizet, ha a napelemes 
áramtermelő berendezés káresemény 

következtében nem tud áramot termelni, 
ill. az elvártnál kevesebb hozammal 
üzemel. A „Komplett Védelem” első öt 
éves biztosítási díját a SOLARWATT fi-
zeti Ön helyett. Ezt követően a biztosító 
egy kedvező biztosítási ajánlatot tesz 
Önnek a szerződés meghosszabbítá-
sára.

A „Komplett Védelem” és a kitűnő 
termékminőség mellett, a SOLARWATT 
25 éves teljesítménygaranciát nyújt a 
napelem modulokra.

KÁR ESETÉn AZ ALÁBBi KÖLTSÉGEKET 100 000 € ÉRTÉ-
KiG TÉRÍTi MEG A BiZTOSÍTÓ:

A BiZTOSÍTÁSi VÉDELEM KiEMELTEn AZ ALÁBBi KÁRESE-
TEKRE VOnATKOZiK:

 Romeltakarítási, fertőzöttség mentesí- 
 tési- és hulladékkezelési költségek
 Túlóraköltség, hétvégi, ünnepnapi- és  

 éjszakai munkák költségei

 Földmunkák, útburkolati munkák,   
  kőműves- és bontási munkák, 
 valamint az állványozás költségei

Kár esetén ez a biztosítási csomag 
átfogó védelmet nyújt, az ellopott, a 
hibás alkatrészek beszerzésére és 

valamennyi ezzel kapcsolatos költsé-
get átvállal.

Részleges kár esetében, azaz ha a 
napelemes áramtermelő berendezés 
még javítható, akkor a biztosító átvál-
lalja a javítás költségeit.
Teljes megsemmisülés, totálkár eseté-
ben a biztosító kifizeti egy új napele-
mes áramtermelő berendezés árát és 

megtérít valamennyi ezzel kapcsolat-
ban felmerülő ráfordítást, pl. csoma-
golási- és szerelési költségeket. Ez 
alól csupán a tervezési- és hatósági 
engedélyeztetési eljárás költségei 
képeznek kivételt.

A SOLARWATT „Komplett Védelem” 
kártalanítást biztosít Önnek a kiesett 
napos órákra, ha a káresemény követ-
keztében a napelemes áramtermelő 
berendezés nem tudott működni, pl. 
fontos alkatrészek eltulajdonítása vagy 
a berendezés megrongálása esetében.

A SOLARWATT PowerPackage prémi-
um csomagként értékesített berende-
zések esetében az első kiesett naptól 
kezdődően, legfeljebb egy évi időtar-
tamig az alábbi kártalanítási teljesíté-
seket nyújtjuk, amelynek számítása a 
következőképpen történik:

A) Április 1-től szeptember 30-ig: 
A teljesítmény (kWp) Kilowatt-csúcs x 
2,00 € x a kiesett napok száma. 
(legfeljebb 12 hónap időtartamra)

B) Október 1-től március 31-ig: 
A teljesítmény (kWp) Kilowatt-csúcs x 
1,00 € x a kiesett napok száma. 
(legfeljebb 12 hónap időtartamra)

Azon berendezések esetében, amelyek 
nem SOLARWATT PowerPackage pré-
mium csomagként kerültek eladásra, a 
kártalanítás kiszámítása a ténylegesen 
kiesett napok alapján (legfeljebb 12 
hónap időtartamra) történik.

cSÖKKEnT-hOZAM-BiZTOSÍTÁS
ROSSZ AZ iDŐJÁRÁS? KÉRJEn KÁR-
TALAnÍTÁST!
Amennyiben a hozamprognózisban 
meghatározott éves energiahozam 
90%-os teljesítmény alá esik, úgy Ön 
profitálhat a SOLARWATT „Komplett 
Védelem” által nyújtott csökkent-
hozam-biztosításból.

A biztosító ebben az esetben fedezi a 
garantált és a tényleges éves telje-
sítmény közötti különbséget – tehát 
a prognosztizált éves energiahozam 
50%-ig!

A SOLARWATT PowerPackage magá-
ba foglalja a SOLARWATT „Komplett 
Védelem” biztosítási csomagot. De ha 
Ön nem SOLARWATT PowerPackage 
terméket vásárol, akkor is élvezheti 
a SOLARWATT „Komplett Védelem” 
előnyeit. Beszéljen a szerelővel, 

ő majd megteszi a szükséges lépése-
ket. Így gyorsan élvezheti Az átfogó 
biztosítás előnyeit. Továbbá beszéljen 
a szerelővel a berendezés karban-
tartási szerződése ügyében is, hogy 
minden zökkenőmentesen működjön!

JÓ, hA TuDJA:


