
Garantieverlenging voor Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, TLX, FLX en MLX

De garantieverlenging Comfort omvat een vervangend SMA apparaat inclusief afhandeling van de verzending volgens 
onze garantievoorwaarden. Mocht uw apparaat defect zijn, dan ontvangt u gratis een vervangende omvormer met alle 
nodige updates. Voor een soepel verloop van de vervanging van het apparaat kunt u gratis een beroep doen op uw 
installateur en desgewenst ook op SMA Solar Technology AG. Alle belangrijke informatie over de SMA garantie vindt u 
in onze garantievoorwaarden op www.SMA-Benelux.com/nl_BE/service.

Vul eenvoudig het bestelformulier in en stuur het ons toe per fax of e-mail. 
Faxnummer: +49 561 9522-435600, e-mailadres: Warranty@SMA.de

Ik bestel de SMA garantieverlenging Comfort en kies voor de volgende condities (eenmalige betaling):

Vermogensklasse max. 
AC-schijnbaar vermogen naar 10 jaar1) naar 15 jaar1) naar 20 jaar1) naar 25 jaar1)

Sunny Boy 240 / Multigate2)                2)                2)                2)                2)

0 - 0,9 kVA    170,00 €    375,00 €    545,00 €  1.090,00 €

1 - 1,9 kVA    185,00 €    405,00 €    590,00 €  1.180,00 €

2 - 2,9 kVA    200,00 €    440,00 €    640,00 €  1.280,00 €

3 - 3,9 kVA    215,00 €    475,00 €    690,00 €  1.380,00 €

4 - 4,9 kVA    230,00 €    505,00 €    735,00 €  1.470,00 €

5 - 5,9 kVA    250,00 €    550,00 €    800,00 €  1.600,00 €

6 - 6,9 kVA    270,00 €    595,00 €    865,00 €  1.730,00 €

7 - 7,9 kVA    290,00 €    640,00 €    930,00 €  1.860,00 €

8 - 8,9 kVA    310,00 €    680,00 €    990,00 €  1.980,00 €

9 - 9,9 kVA    330,00 €    725,00 €  1.055,00 €  2.110,00 €

10 - 11,9 kVA    360,00 €    790,00 €  1.150,00 €  2.300,00 €

12 - 13,9 kVA    390,00 €    860,00 €  1.250,00 €  2.500,00 €

14 - 15,9 kVA    420,00 €    925,00 €  1.345,00 €  2.690,00 €

16 - 17,9 kVA    450,00 €    990,00 €  1.440,00 €  2.880,00 €

18 - 19,9 kVA    480,00 €  1.055,00 €  1.535,00 €  3.070,00 €

20 - 21,9 kVA    510,00 €  1.120,00 €  1.630,00 €  3.260,00 €

22 - 25,9 kVA    550,00 €  1.200,00 €  1.750,00 €  3.500,00 €

60 kVA  1.400,00 €  2.300,00 €  3.400,00 € niet beschikbaar

Inverter Manager2) niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar

1)  Alle vermelde prijzen gelden per omvormer, exclusief BTW. Let op dat de looptijd van de garantie bij het toesteltype FLX tot maximaal 20 jaar en bij het type TLX tot 
maximaal 10 jaar kan worden verlengd.

2) Een garantieverlenging voor de producten Sunny Boy 240/ Sunny Multigate / Inverter Manager is mogelijk via het bestelformulier Garantieverlenging Active.

Tot wanneer is een garantieverlenging mogelijk?
Een garantieverlenging is steeds mogelijk tijdens de fabrieksgarantieperiode van vijf jaar. Als u al over een geldige garan-
tieverlenging beschikt, kunt u ook steeds binnen de eerste tien jaar verlengen. Dit geldt niet voor het toesteltype TLX: hier 
kan alleen binnen 18 maanden na inbedrijfstelling worden verlengd. SMA behoudt zich het recht tot prijswijziging voor.
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Ontvanger factuur: bedrijf/rechtsvorm

Exploitant van installatie(s Vakbedrijf

achternaam, voornaam

BTW-nr.3)

straat/huisnr.

postcode/plaats                                                                               Land

telefoonnummer voor vragen

e-mailadres

3) Als het adres zich binnen de Europese Unie bevindt, geef dan hier uw geldige BTW-identificatienummer (BTW-ID-nummer) aan. 

Leveradres
(indien afwijkend van
ontvanger factuur)

achternaam, voornaam

bedrijf

straat/huisnr.

postcode/plaats                                                                               Land

Verzendwijze  
garantiecertificaat

Ik wil het garantiecertificaat ontvangen als 

of          papieren document aan het aangegeven leveradres 

         PDF-document aan het aangegeven e-mailadres

Type apparaat Serienr.

Type apparaat Serienr.  

Type apparaat Serienr.  

Type apparaat Serienr.  

Stuur ons, indien mogelijk, bij aankoop van een garantieverlenging voor meer dan 4 apparaten a.u.b. een Excel-bestand 
met de gegevens van de apparaten toe.

  Ik ga ermee akkoord dat SMA mijn installatiegegevens (locatie, omvormertype en serienummer) voor toekomstige service-activiteiten opslaat.

 Ja, ik wil per post, e-mail of telefoon informatie ontvangen over nieuws rondom de PV-installatie en het onderwerp energiebeheer. 

U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw gegevens te allen tijde via e-mail (Kundendaten.Service@SMA.de) of per post herroepen. 
Bij de registratie, verwerking en het gebruik van persoonsgebonden gegevens houdt SMA zich aan de geldende wetten m.b.t. de bescherming van 
persoonsgegevens. De door SMA geregistreerde persoonsgebonden gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld en zonder uw uitdrukkelijke 
toestemming niet doorgegeven aan derden.

Datum en handtekening van de besteller/ontvanger factuur Datum van aankoop van het apparaat door de installatie-exploitant
  (aankoopfactuur bijvoegen a.u.b.)
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