VI GARANTERAR HÖG KVALITET PÅ
VÅRA SYSTEM. OCH HÖG AVKASTNING!
SOLARWATTs utökade produktgaranti
Med SOLARWATT KomplettSkydd är ditt system helt skyddat mot skador orsakade
av yttre påverkan såsom väder, stöld eller användarfel. Och eftersom vi är övertygade om att våra produkter håller en utmärkt kvalitet, har vi dessutom utökat
produktgarantin för dina SOLARWATT-moduler.* För maximalt skydd.

SOLARWATT GmbH
Maria-Reiche-Straße 2a
01109 Dresden
Tel.: +49 351 8895-0
Fax: +49 351 8895-100
info@solarwatt.com
www.solarwatt.com

ERGO är en av de större försäkringsgrupperna i
Europa och är representerad i över 30 länder, med
fokus på Europa och Asien. På sin hemmamarknad,
Tyskland, är ERGO en av marknadsledarna. ERGO
erbjuder ett omfattande utbud av försäkringar, pensionstjänster och andra tjänster. För närvarande förlitar
sig fler än 40 miljoner kunder på den kompetens och
trygghet som ERGO har att erbjuda. Företaget har 20
miljoner kunder bara i Tyskland.
ERGO Versicherungsgruppe
Victoriaplatz 1
40212 Düsseldorf

Linjär effektgaranti från SOLARWATT
Vi garanterar också en genomgående hög avkastning hos våra system. Närmare bestämt garanterar vi en prestanda på minst 97 % av den minsta uppmätta prestandan under det första året. Under de följande 29 (24) åren får prestandan inte
minska med mer än 0,35 % (0,71 %) per år. År 30 (25) måste prestandan uppgå till
minst 87 % (80 %)*. I annat fall ersätter vi dig för förlorad effekt.

BETYDLIGT HÖGRE GARANTI PÅ SOLARWATTS GLAS/GLAS-MODULER

SOLARWATT KOMPLETTSKYDD
OMFATTANDE SKYDD FÖR DITT SOLCELLSSYSTEM

Garanterad effekt
100 %
90 %
Konventionell
förskjuten garanti

80 %

Konventionell
linjär garanti

+35 %

SOLARWATT-garanti

5

10

15

20

25

* All information enligt SOLARWATT GmbH:s särskilda garantivillkor.
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SOLARWATT KOMPLETTSKYDD:
DUBBELT SÅ SÄKERT, HELT ENKELT!

BRA ATT VETA:
Försäkringspaketet KomplettSkydd gäller för SOLARWATT taksystem med upp
till 1 000 kWp nominell effekt och alla SOLARWATT CARPORT-, VERANDA- och
FACADE-system.** På www.solarwatt.de finner du även en lista över alla försäkrade växelriktare. Men KomplettSkydd gäller även för andra viktiga komponenter i
ditt SOLARWATT-system. Tabellen visar hur SOLARWATTs försäkrings- och garantiförmåner ökar vid köp av Försäkringspaketet KomplettSkydd.

Om du väljer SOLARWATT får du dubbelt skydd: Ditt solcellssystem är en
solid investering för framtiden, och med SOLARWATTs unika försäkringar
och garantier kan du sova gott om natten. Med SOLARWATT KomplettSkydd försäkras ditt system inte bara mot stöld och väderskador: Försäkringen
gäller även om systemet inte kan producera alls eller om produktionen är mindre
än väntad. Och bäst av allt: SOLARWATT KomplettSkydd ingår automatiskt till alla
moduler i glas/glas-serien samt även glas/folie-serien hos din SOLARWATT Premium Partner.

SOLARWATT
GLAS/GLAS-MODULER

SOLARWATT
GLAS/FOLIE-MODULER

Driftavbrottsförsäkring

Försäkrad årsproduktion

ALLRISKFÖRSÄKRING: OM EN SKADA INTRÄFFAR
STÄLLER VI ALLT TILL RÄTTA IGEN. JA, ALLT!
Vid partiell skada, dvs. om ditt SOLARWATT solcells- och/eller lagringssystem fortfarande kan repareras, täcker försäkringen nödvändiga reparationskostnader.
Om systemet däremot inte går att reparera, ersätter försäkringen kostnaderna för
ett nytt system och dessutom eventuella extrakostnader, t.ex. förpacknings- och
monteringskostnader. Endast kostnader för planering och myndighetsgodkännande omfattas inte av försäkringen.*

Försäkringen gäller särskilt
vid skador orsakade av:

I händelse av skada ersätts följande
kostnader upp till 100 000 Euro:

• mekaniska och elektriska händelser,
t.ex. överström, överspänning,
kortslutning …

• städ-, sanerings- och avfallskostnader

• fel på mätinstrument, styrsystem 		
eller säkerhetsanordningar

• kostnader för mark-, stenläggnings-,
murnings- och mejslingsarbete samt
för montering av byggnadsställning

• väderrelaterade händelser, t.ex.
hagel eller blixtnedslag …
• stöld, inbrott, rån eller plundring

• kostnader för övertid och arbete på
söndagar, helgdagar eller nattetid

AVBROTTSFÖRSÄKRING:
VI ERSÄTTER ÄVEN
FÖRLORADE SOLTIMMAR.
Med SOLARWATT KomplettSkydd garanteras du ersättning för förlorad elproduktion om ditt solcellssystem inte fungerar som det ska – t.ex. på grund av att
viktiga komponenter stulits eller att anläggningen är skadad. Ersättning betalas ut
motsvarande den faktiska förlusten från första dagen och under högst ett år.*
*Kompensationen räknas ut från första dagen av produktionsförlust och upp till ett år.

PRODUKTIONSFÖRSÄKRING:
DÅLIGT VÄDER? DÅ KAN DU BEGÄRA
ERSÄTTNING.
Om systemet på grund av låg solinstrålning inte kommer upp i 90 % av den prognostiserade produktionen under året, har du nytta av den produktionsförsäkring
som ingår i SOLARWATT KomplettSkydd. Försäkringen täcker i detta fall skillnaden mellan garanterad och årlig prestanda.

Allriskförsäkring
Utökad produktgaranti

30 är

Utökad eﬀektgaranti

30 år linjär

12 är
25 år linjär

Försäkringsskyddet börjar gälla när solcellssystemet tas i drift för första gången
av din professionella SOLARWATT-installatör. Under de första fem åren betalar
SOLARWATT din premie för komplett skydd. Därefter kommer du att få ett attraktivt erbjudande från försäkringsbolaget om att förlänga avtalet.
* Denna broschyr är endast avsedd att användas i informationssyfte. Gällande information är den information om
försäkringsskydd, den kundinformation och de anvisningar om hur man ska bete sig i händelse av skada som medföljer
försäkringsbeviset.
** För Italien gäller: Taksystem med upp till 20 kWp nominell effekt och alla SOLARWATT CARPORT-,
VERANDA- och FACADE-system.

ONLINEAKTIVERING PÅ NÄTET
Ditt KomplettSkydd börjar gälla direkt när du aktiverar det på nätet. För mer
information, fråga din installatör! Installatören har koll på alla komponenter som
omfattas av försäkringen och hjälper dig att registrera dig online på
www.solarwatt.com. Tala också med din installatör om ett underhållsavtal för ditt
solcellssystem för en smidigare process!

