Έντυπο παραγγελίας
Επέκταση εγγύησης SMA Active
Επέκταση εγγύησης για Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, MLX και Inverter Manager
Η επέκταση εγγύησης Active περιλαμβάνει μία συσκευή αντικατάστασης SMA, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης
της αποστολής σύμφωνα με τους όρους εγγύησης της εταιρίας μας: Σε περίπτωση που η συσκευή σας είναι
ελαττωματική, σας αποστέλλουμε δωρεάν έναν μετατροπέα αντικατάστασης με όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις. Για
όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση SMA συμβουλευτείτε τους όρους εγγύησης στη διεύθυνση
www.SMA-Hellas.com/el/services.
Απλά συμπληρώστε το έντυπο παραγγελίας και στείλτε το στην εταιρεία μας μέσω φαξ ή e-mail.
Αριθμός φαξ: +49 561 9522-435600, διεύθυνση e-mail: Warranty@SMA.de
Παραγγέλνω την επέκταση εγγύησης SMA Active και επιλέγω τους παρακάτω όρους (εφάπαξ πληρωμή)1):
Κατηγορία απόδοσης μέγ.
φαινόμενη ισχύς AC

στα 15 έτη

στα 20 έτη

0 - 0,9 kVA

135,00 €

295,00 €

430,00 €

1 - 1,9 kVA

150,00 €

330,00 €

480,00 €

2 - 2,9 kVA

165,00 €

365,00 €

530,00 €

3 - 3,9 kVA

180,00 €

395,00 €

575,00 €

4 - 4,9 kVA

195,00 €

430,00 €

625,00 €

5 - 5,9 kVA

210,00 €

460,00 €

670,00 €

6 - 6,9 kVA

230,00 €

505,00 €

735,00 €

7 - 7,9 kVA

250,00 €

550,00 €

800,00 €

8 - 8,9 kVA

270,00 €

595,00 €

865,00 €

9 - 9,9 kVA

290,00 €

640,00 €

930,00 €

10 - 11,9 kVA

315,00 €

695,00 €

1.010,00 €

12 - 13,9 kVA

345,00 €

760,00 €

1.105,00 €

14 - 15,9 kVA

375,00 €

825,00 €

1.200,00 €

16 - 17,9 kVA

405,00 €

890,00 €

1.295,00 €

18 - 19,9 kVA

435,00 €

960,00 €

1.390,00 €

20 - 21,9 kVA

465,00 €

1.020,00 €

1.490,00 €

22 - 25,9 kVA

500,00 €

1.100,00 €

1.600,00 €

1.200,00 €

2.100,00 €

3.000,00 €

440,00 €

875,00 €

1.315,00 €

60 kVA
Inverter Manager
1

στα 10 έτη

) Όλες οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν ανά συσκευή πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

Πότε παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης;
Δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης παρέχεται, όσο η συσκευή βρίσκεται εντός εγγύησης. Σας ευχαριστούμε για την
κατανόησή σας όσον αφορά στο γεγονός ότι η SMA δεν παρέχει επέκταση εγγύηση για κάποιους λίγους τύπους συσκευών.
Η εταιρεία SMA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Έντυπο παραγγελίας
Επέκταση εγγύησης SMA Active

Παραλήπτης
τιμολογίου

Εταιρεία/Νομική μορφή

(Παρακαλώ συμπληρώστε με
λατινικούς χαρακτήρες)

Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής Εγκατάστασης

Εγκαταστάτης

Επώνυμο, όνομα
ΑΦΜ3)
Οδός/Αρ.
Τ.Κ./Πόλη/Χώρα
Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες
Διεύθυνση e-mail

3

) Σε περίπτωση διεύθυνσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισαγάγετε εδώ τον ισχύοντα αριθμό ΦΠΑ (VAT-No.). Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το ΑΦΜ της εταιρίας σας
είναι δηλωμένο για ενδοκοινοτικές συναλλαγές για την αποφυγή κυρώσεων από την εφορία.

Επώνυμο, όνομα

Παραλήπτης
πιστοποιητικού

Εταιρεία

(εάν διαφέρει από τον
παραλήπτη τιμολογίου)

Διεύθυνση e-mail

Τύπος συσκευής

Αριθμός σειράς

Τύπος συσκευής

Αριθμός σειράς

Τύπος συσκευής

Αριθμός σειράς

Τύπος συσκευής

Αριθμός σειράς

Σε περίπτωση αγοράς επέκτασης εγγύησης για περισσότερες από 4 συσκευές, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε
ένα αρχείο Excel με τα αντίστοιχα στοιχεία.
	Συμφωνώ με την αποθήκευση των στοιχείων της εγκατάστασής μου (τοποθεσία, τύπος μετατροπέων και αριθμοί σειράς) από την SMA για

μελλοντικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

	Ναι, επιθυμώ να ενημερώνομαι για τρέχοντα θέματα σχετικά με τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και με θέματα διαχείρισης ενέργειας ταχυδρομικά,

τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την αποδοχή σας για την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας μέσω e-mail (Kundendaten.Service@SMA.de) ή ταχυδρομικά. Κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων η SMA λαμβάνει υπόψη το
ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο χειρισμός των καταγεγραμμένων από την SMA δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
πραγματοποιείται με αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο και αυτά δεν διατίθενται σε τρίτους χωρίς τη ρητή σας έγκριση.
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Ημερομηνία αγοράς της συσκευής από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης
(Παρακαλούμε επισυνάψτε το παραστατικό αγοράς)
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Ημερομηνία, υπογραφή του παραγγελιοδότη/παραλήπτη τιμολογίου
		

