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A „KOMPLETT VÉDELEM” 
MÉRTÉKEGYSÉGE =

SOLARWATT „KOMPLETT VÉDELEM”



Bizonyos SolarWatt napelemekhez 
automatikusan jár a „Komplett 
Védelem”, ilyen például a SolarWatt 
üveg-üveg napelem.

Aki a SOLARWATT mellett dönt, duplán 
bebiztosítja magát:
Az Ön napelemes áramtermelő beren-
dezése megbízható, tartós befektetés 
a jövőbe és a rendkívüli biztosítási- és 
garancia teljesitmények gondtalan jövőt 
biztosítanak az Ön számára.

A SOLARWATT „KOMPLETT VEDELEM” 
nem csak lopás és az időjárás által oko-
zott károk ellen védi az Ön napelemes 
áramtermelő berendezését. A biztosító 
akkor is fizet, ha a napelemes áram-

termelő berendezés káresemény követ-
keztében nem tud áramot termelni, ill. az 
elvártnál kevesebb hozammal üzemel. A 
„Komplett Védelem” első öt éves biztosí-
tási díját a SOLARWATT fizeti Ön helyett. 
Ezt követően a biztosító egy kedvező biz-
tosítási ajánlatot tesz Önnek a szerződés 
meghosszabbítására.

A SOLARWATT a kitűnő termékminőség 
mellett 25 és 30 éves teljesítménygaran-
ciát nyújt a napelem modulokra, melyekhez 
automatikusan jár a „Komplett Védelem”.

MINDEN VESZÉLYRE  KITERJEDŐ BIZOSÍTÁS. 
KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZTE ESETÉN MIN-
DENT JÓVÁTESZÜNK! MINDENT!

A BIZTOSÍTÁSI VÉDELEM KIEMELTEN AZ ALÁBBI KÁRESE-
TEKRE VONATKOZIK:

KÁR ESETÉN AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKET 100 000 € ÉRTÉKIG 
TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ:

Kár esetén ez a biztosítási csomag át-
fogó védelmet nyújt az ellopott, a hibás 

Mechanikus és elektromos káresetek, 
pl.: túláram, túlfeszültség, rövidzárlat

Romeltakarítási, fertőzöttségi mente-
sítési- és hulladékkezelési költségek

Időjárás okozta káresemények,
pl.: jégverés, villámcsapás...

Földmunkák, útburkolati munkák, kő-
műves- és bontási munkák, valamint 
az állványozás költségei

Mérő-, szabályzó- és biztonsági be-
rendezések meghibásodása

Túlóraköltségek, hétvégi, ünnepnapi- 
és éjszakai munkák költségei

Lopás, betöréses lopás, rablás vagy 
fosztogatás
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alkatrészek beszerzése és valamennyi 
ezzel kapcsolatos költséget átvállal.



A „Komplett Védelem” a tetőre szerelt 
SolarWatt rendszerekre vonatkozik, 1000 
kWp teljesítményig.

A „Komplett Védelem” a tetőre szerelt 
SolarWatt rendszerekre vonatkozik, 1000 
kWp teljesítményig.
A „Komplett Védelem” a tetőre szerelt 
SolarWatt rendszerekre vonatkozik, 1000 
kWp teljesítményig.

Részleges kár esetében, azaz ha a nap-
elemes áramtermelő berendezés még ja-
vítható, akkor a biztositó atvállalja a javítás 
költségeit.
Teljes megsemmisülés, totálkár esetében  
a biztositó kifizeti egy új napelemes áram-

A SOLARWATT PowerPackage magába 
foglalja a SOLARWATT „Komplett Véde-
lem” biztosítási csomagot. De ha Ön nem 
SOLARWATT PowerPackage terméket 
vâsârol, akkor is élvezheti a SOLARWATT 
„Komplett Védelem” előnyeit. Beszéljen a 

termelő berendezés árát és megtérít va-
lamennyi ezzel kapcsolatban felmerülő 
ráforditást, pl. csomagolási- és szerelési 
költségeket. Ez alól csupán a tervezési- 
és hatósâgi engedélyeztetési eljárás költ-
ségei képeznek kivételt.

szerelővel, ő majd megteszi a szükséges 
Iépéseket. Így gyorsan élvezheti az átfogó 
biztositâs elonyeit.
A „Komplett Védelem” a tetőre szerelt 
SolarWatt rendszerekre vonatkozik, 1000 
kWp teljesítményig.



A kártalanítás a káresemény fajtájától 
függ, a kár első napjától kezdve, 
legfeljebb egy éves időtartamig. 

A SOLARWATT „Komplett Védelem” kár-
talanítást biztosít Önnek a kiesett napos 
órákra, ha a káresemény következtében 
a napelemes áramtermelő berendezés 
nem tudott működni, pl. fontos alkatré-
szek eltulajdonítása vagy a berendezés 
megrongálása esetében.

A kártalanítás a káresemény fajtájától függ, 
a kár első napjától kezdve, legfeljebb egy 
éves időtartamig.

A) Április 1-től szeptember 30-ig:
A teljesítmény  (kWp) X 2,00 € X a kiesett 
napok száma. 
(Legfeljebb 12 hónap időtartamra.)

B) Október1-től március 31-ig::
A teljesítmény  (kWp) X 1,00 € X a kiesett 
napok száma. 
(Legfeljebb 12 hónap időtartamra.)

Amennyiben a hozamprognózisban meg-
határozott éves energiahozam 90%-os 
teljesítmény alá esik, úgy Ön profitálhat 
a SOLARWATT „Komplett Védelem” által 
nyújtott csökkent-hozam-biztosításból. 

CSÖKKENT-HOZAM-BIZTOSÍTÁS
ROSSZ AZ IDŐJÁRÁS? 
KÉRJEN KÁRTALANÍTÁST!

ÜZEMZAVAR-BIZTOSÍTÁS:
MEGTÉRÍTJÜK A KIESETT NAPOS 
ÓRÁKAT IS!

A biztosító ebben az esetben fedezi a ga-
rantált és a tényleges éves teljesítmény 
közötti különbséget - tehát a prognoszti-
zált éves energiahozam 50%-ig!

Azon berendezések esetében, amelyek 
nem SOLARWATT PowerPackage pré-
mium csomagként kerültek eladásra, a 
kértalanítás kiszámítása a ténylegesen ki-
esett napok alapján történik (legfeljebb 12 
hónap időtartamra).



A SOLARWATT KIBŐVÍTETT TERMÉKGARANCIÁJA

A SOLARWATT LINEÁRIS TELJESÍTMÉNYGARANCIÁJA

A SOLARWATT „Komplett Védelem” 
perfekt védelmet biztosít a külső ténye-
zők, mint az időjűrűs, lopás és kezelési 
hiba által okozott károkra. Mivel mi meg 
vagyunk győződve a napelemeink minő-

Azt is garantáljuk, hogy a napelem mo-
duljaink folyamatosan magas hozamot 
biztosítanak. Részleteiben az első év-
ben a mért minimálteljesítmény legalább 

Az üveg-üveg technológiás napelem teljesítménye a 30. évre maximálisan 87%-ra, az 
üveg-fóliás napelem esetében a 25. évre maximum 80%-ra csökkenhet.

ségéről, ezért a vásárolt SOLARWATT 
moduljaink termékgaranciáját a maxi-
mális biztonság érdekében meghosz-
szabbítottuk.

97%-át garantáljuk. A rákövetkező 29 
évben az évenkénti teljesítménycsökke-
nés nem haladja meg a 0,7%-ot.
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A 30. évre a teljesítmény 87%–ra csökkenhet maximálisan. Ellenkező esetben a 
biztosító kárpótolja a kieső részt Önnek.

15-ös év állapota szerint.

meghosszabbítottuk.

GARANTÁLJUK MODULJAINK MINŐSÉGÉT 
ÉS AZ ÖNÖK HOZAMÁT!

* Valamennyi információ a SOLARWATT AG külön garancia feltételei szerint.
   A 2015-ös év állapota szerint.




