
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

REJESTRUJ FALOWNIKI FRONIUS
I CIESZ SIĘ BEZPŁATNĄ GWARANCJĄ     

PRZEZ CAŁE 10 LAT!
Tego jeszcze nie było! Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., dla KAŻDEGO zainstalowanego  
i zarejestrowanego w tym okresie falownika Fronius oferujemy dodatkowych 5 lat gwarancji w cenie! 
Oznacza to, że urządzenia będą objęte 10-LETNIĄ GWARANCJĄ. 

Zarejestruj falownik na platformie Solar.web, a otrzymasz 5 lat gwarancji Fronius Plus oraz  dodatkowe 
5 lat gwarancji Fronius całkowicie bezpłatnie. Dzięki temu klienci firmy Fronius będą zabezpieczeni 
przez długi czas i w szerokim zakresie!

PROMOCJA 5+5 = 10
/ 1.04.2021 - 30.06.2021



W przypadku uznanej rekla-
macji firma Fronius pokrywa 
koszty komponentów.

Maksymalna ochrona -  
w przypadku uznanej rekla-
macji firma Fronius pokrywa 
koszty transportu, materia-
łów i opłatę serwisową.

2 LATA
GWARANCJA FRONIUS PLUS

GWARANCJA BEZ REJESTRACJI

3 LATA
GWARANCJA FRONIUS PLUS 5 LAT 5 LAT

GWARANCJA FRONIUS 10 LAT!

WARIANTY GWARANCJI AKTYWOWANE PO REJESTRACJI PRODUKTU

ZASADY PROMOCJI 5+5 LAT GWARANCJI

/ Oferta ważna dla wszystkich falowników Fronius zainstalowanych i zarejestrowanych  
w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021

/ Promocja obejmuje standardowe 2 lata gwarancji Fronius Plus, dodatkowe 3 lata gwarancji 
Fronius Plus (po rejestracji produktów na platformie Solar.web i wyborze tego modelu ochrony) oraz 
dodatkowe 5 lat gwarancji Fronius.1 Klient otrzymuje ostatecznie 10 lat gwarancji w standardzie.2

/ W ramach gwarancji Fronius Plus koszty wysyłki (na terenie Polski), materiałów i obsługi 
serwisowej pokrywa firma Fronius.

/ W ramach gwarancji Fronius koszty materiałów do naprawy falownika zostaną pokryte przez 
firmę Fronius.3

/ Aby skorzystać z oferty promocyjnej 5+5, falowniki muszą być zarejestrowane przez klienta 
końcowego na stronie www.solarweb.com w trakcie trwania promocji.

/ Warunki gwarancji można odnaleźć na stronie: www.fronius.pl/solar/gwarancja 

/ Promocja obowiązuje w Polsce.

1 Ze względów technicznych na stronie Solar.web gwarancja promocyjna może być prezentowana jako „+8lat”. 
2 Aby zweryfikować Twoje dane, możemy poprosić Cię o dostarczenie faktury zakupu i zaświadczenia wydanego przez właściwego OSD 

o dacie uruchomienia falownika. 
3 Koszty wysyłki i wymiany nie są objęte gwarancją Fronius.
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