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Garanteret tilfredshed...
Én gang LG – altid LG!

LG Solar og EWS står for højeste produktkvalitet og kundetilfredshed. 

Lad dig overbevise!

Med solrige hilsner fra Handewitt

LG Solar testuger hos EWS 

LG Solar‘s modulserier i høj kvalitet 
Mono X, Mono X Black og Mono X NeoN 
står blandt andet for høje virkningsgrader, 
udmærket optik og en særlig lav vægt. 

Lær de monokrystallinske produkter 
af vores modulleverandør at kende 
og sikre dig attraktive præmier i 
kampagneperioden fra 1. maj til 31. 
august 2013. 

Am Bahnhof 20
24983 Handewitt
www.ews.sh

Fax : 04608 - 1663
 

info@ews.sh

Tel.: 04608 - 6781

* Der kan ikke klages mod afgørelsen.

Bernd Hinrichsen
(Salgschef PV)

Bonus til LG Solar førstegangsbestillere
De første 50 kunder, der for første gang køber LG Solar-
moduler hos EWS i kampagneperioden, får en LG 
Blu-ray-player gratis. Minimum ordrestørrelse: 3 kWp. *

LG Solar Top-referenceanlæg
De to smukkeste LG-referenceanlæg udvælges blandt 
alle indsendelser fra førstegangsbestillere (blanket på 
bagsiden) under kampagneperioden og bliver præmieret 
af LG og EWS med hver et LG 55“-TV. *

LG 55“ 3D -TV
model: 55LM860V e.l. 

eller lignende model
Aktion slut

Deadline: 

31. august



Indsendelsesblanket   
TOP-Referenceanlæg 
for deltagelse i EWS’ og LG Solar’s konkurrence 
i perioden fra 1. maj til 31. august 2013 

 
 

Returneres pr. fax til +49 46 08 / 16 63  
eller j.ebsen@ews.dk 
 
EWS GmbH & Co. KG  
Jutta Ebsen 
Am Bahnhof 20  
DE-24983 Handewitt 
TYSKLAND  

Dine firmaoplysninger  

Firma & kontaktperson:   

Vej:   

Postnummer:   By:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:   

Oplysninger om dit referenceanlæg 

Anlægsydelse i kWp:   Måned/år for idriftsættelse:  

Type/ydelse solcellemodulerne:   

Type/ydelse inverter:   

Tagform:   Skråt tag    ° hældning Afvigelse fra syd:  °  

  Fladt tag 

Skygge:   

Send venligst 3-5 billeder, der dokumenterer anlægget, til ovennævnte e-mail adresse 
sammen med blanketten. Ellers er det ikke muligt at deltage i konkurrencen.  

Idriftsættelsen skal ske i kampagneperioden, dog senest den 31. august 2013 (sidste 
mulighed for deltagelse i konkurrencen).  

Dine billedrettigheder – overdragelse af rettigheder 

Mellem EWS GmbH & Co. KG, LG Electronics Deutschland GmbH og førnævnte firma aftales uigenkaldeligt 
overdragelse af samtlige rettigheder på enhver form for anvendelse og offentliggørelse af de vedlagte optagelser. 
Billederne må bruges journalistisk til illustration og til reklameformål uden tids-, steds- og indholdsmæssige 
begrænsninger og også i forandret form (i særdeleshed elektronisk billedbehandling). Fotografen overdrager samtidig 
alle brugsrettigheder inklusive reproduktion og distribution af det billedmateriale, der blev lavet på baggrund af denne 

aftale, uden tidsmæssige begrænsninger.    

 
 
    
Sted, Dato  Underskrift/firmastempel 
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