
Kampagneperiode: 15.12.14-31.01.15 
Kun så længe lager haves!

Præmiekampagne

Maksimalt udbytte med 
BenQ SunForte!
 

Am Bahnhof 20
24983 Handewitt
www.ews.sh

Fax : 04608 - 1663
 

info@ews.sh

Tel.: 04608 - 6781

Mærket BenQ er veletableret på det globale marked og 
står for produktkvalitet til attraktive priser. Gennem BenQ 
Solar har AU Optronics Corporation, der har hovedsæde 
i Taiwan, produceret højtydende solcelleprodukter siden 
2008.
 
BenQ Solar‘s produktportefølje indeholder, udover mono- 
og polykrystallinske produktserier, også SunForte solcel-
lemoduler med bagsidekontaktcelle-teknologi. Disse leve-
rer en ydelse på op til 330 wattpeak ved en virkningsgrad 
op til 20,3 %. Men dette er langt fra alt.

Med vores præmiekampagne er der yderligere gode grun-
de til at anskaffe modulet. Ved køb af 320 Wp samt 327 Wp 
ved PM09600-modulerne sikrer du dig fra d. 15.12.2014 
til d. 31.01.2015 op til tre af de følgende præmier fra 
BenQ. Hertil får dine kunder pålidelige solcelleanlæg, og 
bliver mere uafhængige af de stigende strømpriser.

Dette taler for BenQ SunForte-moduler:
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SunFo r t e
320 / 327

Ydelsesklasse:  
315 - 327 Wp

Forhøjet mekanisk stabilitet

Bestandig mod  
saltkorrosion og fugt

Bagsidekontaktceller

IP-67 konform tilslutningsdåse

Kompatibel med invertere  
uden transformatorer

PID-resistent

Deltagelsesbetingelser: For at kunne opnå den påkrævede minimumsordrestørrelse, er det muligt at samle flere bestillinger. Med henblik på den samlede 
ordremængde i kampagneperioden kan op til tre præmier blive akkumuleret. Forsendelsen af præmierne finder sted efter kampagnens afslutning og kun 
så længe lager haves (tildeling efter datoen for bestillingsindgangen). Hvert installatørfirma kan kun deltage en gang i kampagnen. Alle tilbud gælder så 
længe lager haves. Der tages forbehold for tekniske og prismæssige ændringer. De aktuelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Sagen kan ikke 
bringes for domstolene.

fra 10 kWp fra 15 kWp

BenQ Flamenca 
LED-bordlampe

BenQ GL2450HT
Monitor

BenQ MS514H 
Videoprojektor

+ +
fra 5 kWp


