
ZOMERACTIE 5+5 
Nu tijdelijk:  
5 jaar extra garantie voor uw klanten

GRATIS 5 JAAR GARANTIE

€ 40 CASHBACK
+ EXTRA

PER SUNNY BOY 3.0–5.0

Meer informatie over de promotie en cashback 
www.sma-benelux.com/summer-promotion



SMA zomeractie 5+5
Gratis garantieverlenging SMA ACTIVE
De omvormer Sunny Boy 3.0–5.0 met SMA Smart Connected is een compleet pakket voor eigenaars, dat 
zorgt voor optimale tevredenheid. Het 16 kg lichte toestel is in een handomdraai te installeren en kan eenvou-
dig via een smartphone of tablet in bedrijf worden gesteld. Dankzij automatische updates voor de omvormer 
is de meest actuele versie altijd gegarandeerd. Voor deze sterke allrounder start SMA nu een verkoopactie 
om u te ondersteunen bij het genereren van nieuwe omzet. 
 
Beperkt aanbod

In de actieperiode van 1 juli tot 31 december 2018 ontvangen eigenaars die kiezen 
voor een Sunny Boy 3.0–5.0 bovenop de fabrieksgarantie van 5 jaar een geheel gratis 
verlenging van 5 jaar garantie. Met de garantieverlenging SMA ACTIVE profiteren 
eigenaars zo van 10 jaar garantie op hun nieuwe omvormer. De enige voorwaarde 
hiervoor is dat de registratie van een actie-omvormer in Sunny Portal gebeurt gedurende 
de genoemde actieperiode.

 
Zo gemakkelijk werkt 5+5
• Actie-omvormers herkent u aan de actiestickers op de verpakking.
• U installeert de actie-omvormer en registreert de installatie tussen 1 juli en 31 december 2018 in het  

SMA Online-portaal op www.sunnyportal.com. 

Klantenvoordeel 5+5
• Maximale investeringszekerheid dankzij een garantie van 10 jaar*.
• Uitbreiding van de SMA fabrieksgarantie met 5 jaar SMA garantieverlenging ACTIVE.
• Met SUNNY PORTAL hebben uw klanten altijd een overzicht van de opbrengst van hun installatie.

Deelnamevoorwaarden
• De actie geldt voor installaties van 1 juli tot en met 31 december 2018 in alle landen van de Europese 

Economische Ruimte, Zwitserland en Israël.
• De aanbieding geldt uitsluitend voor de omvormers SB3.0-1AV-40, SB3.6-1AV-40, SB4.0-1AV-40, 

SB5.0-1AV-40, die zijn voorzien van de actiesticker en binnen de actieperiode zijn geïnstalleerd en 
geregistreerd. De serienummers van de actie-omvormers zijn opgeslagen bij SMA. Overdracht naar niet-
gemarkeerde toestellen is niet mogelijk.

• Serienummers van omvormers die niet bij SMA zijn opgeslagen, zijn uitgesloten van de promotie-actie.  

De gedetailleerde deelnamevoorwaarden vindt u op  
www.sma-benelux.com/summer-promotion

* 5 jaar SMA fabrieksgarantie + 5 jaar SMA garantieverlenging ACTIVE. Hierbij 
gelden de algemene voorwaarden van de SMA fabrieksgarantie en garantiever-
lenging (zie www.SMA-benelux.com/service-en-ondersteuning/overzicht).


