GARANTIA DE FABRICANTE DA SMA
ASSISTÊNCIA COMPLETA AO SEU SISTEMA FOTOVOLTAICO
Os clientes da SMA podem estar tranquilos em caso de intervenção do serviço de assistência técnica graças à garantia
de cinco anos do fabricante: recebem um aparelho de substituição sem quaisquer custos e com todas as actualizações
necessárias. Caso desejado, a SMA também executa a troca do inversor no sistema. Desta forma, os tempos de inactividade e a perda de rendimento são reduzidos a um mínimo.
PROLONGAMENTO DE GARANTIA SMA
Caso seja necessária uma intervenção técnica, estes são os serviços que prestamos para garantir a sua segurança:
•
•
•
•
•
•
•

Inversor de substituição gratuito com todas as actualizações necessárias
Aparelho de substituição compatível com o seu sistema
Segurança máxima e sem surpresas desagradáveis, como ter de assumir os encargos com o serviço de assistência
e despesas de envio
Substituição completa e sem complicações do aparelho in loco
Tempos de espera mínimos e elevada segurança de lucro e autoconsumo
Recolocação em serviço o mais rapidamente possível
Protecção máxima por apenas 3,58 euros por mês (exemplo: inversor com classe de potência 3>4 kVA durante
10 anos)

Não hesite: calcule quanto lhe custa prolongar a garantia do seu inversor e assegure a operacionalidade do seu inversor
e do seu sistema por mais 10, 15 ou até 20 anos. Assim, já não será necessário preocupar-se com o que fazer quando
a garantia do fabricante expirar e poderá garantir, já hoje, um funcionamento seguro do seu sistema.
Importante: só é possível solicitar o prolongamento da garantia durante os cinco anos de garantia do fabricante.
Prolongamento de garantia SMA COMFORT - Garantia de assistência completa para sua segurança
Prolongamento de garantia SMA ACTIVE - Segurança com investimento mínimo
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