TILL ALLA INSTALLATÖRER:

50,00 EUR
CASHBACK-PREMIE
/ Hur fungerar det? Se nedan.

”SHOW ME THE MONEY”
INSTALLATION / REGISTRERING / BETALNINGSMOTTAGNING

PROFITERA DUBBELT
Tack vare Fronius Solar.web har du och dina kunder alltid och överallt en överblick
över din solcellsanläggnings prestanda. Solar.web hjälper å ena sidan ägaren att förstå
sin solcellsanläggning bättre och å andra sidan kan även du som installatör visa på en
besparingspotential. Utifrån det kan du ge dina kunder individuella erbjudanden.
Dessutom får du 50,00 EUR extra för varje installerad växelriktare.
Därmed profiterar du dubbelt som installatör.

DELTA

OCH FÅ PREMIER
Som installatör kan du registrera dig online för kampanjen
Fronius cashback. Anmäl dig på www.fronius.com/cashback

Alla Fronius växelriktare Symo S 3.0-3 till 4.5-3, Symo M 3.0-3 till
10.0-3, Symo Hybrid 3.0-3 till 5.0-3 och Primo 3.0-1 till 8.2-1, med
undantag för UL-enheter, som installeras och sätts online i Solar.web
under kampanjen, ingår.

Viktigt! Växelriktaren måste vara registrerad och satt online i Fronius
Solar.web.

För varje växelriktare som du installerar och sätter online i Solar.web
under kampanjen får du 50,00 EUR i cashback-premie av Fronius.

INFO:

Undantag: Vid en anmälan under januari ingår installationerna från den 1 januari 2019.
I deltagarvillkoren får du detaljerad information om hanteringen och utbetalningen av
cashback-premien.
www.fronius.com/cashback
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRE AFFÄROMRÅDEN, EN PASSION: TEKNOLOGI SOM SÄTTER STANDARDER.
Företaget som började som ett enmansföretag 1945 sätter nu tekniska standarder inom områdena svetsteknik, fotovoltaik och batteriladdning. I dag finns vi över hela
världen med 3 800 medarbetare. Dessutom tydliggör 1 242 patent inom produktutveckling den innovativa andan i företaget. För oss innebär hållbar utveckling att
värdera miljörelevanta och sociala aspekter lika högt som ekonomiska faktorer. Våra högt ställda krav på att vara innovationsledare har aldrig ändrats.
Mer information om alla Fronius produkter samt våra globala försäljningspartner och representanter hittar du på www.fronius.com

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Fronius
Schweiz AG
Schweiz
Oberglatterstrasse
11
pv-sales-swiss@fronius.com
8153www.fronius.ch
Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn
Fronius
Deutschland GmbH
Deutschland
Ampv-sales-germany@fronius.com
Stockgraben 3
36119
Neuhof-Dorfborn
www.fronius.de
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Fronius
International GmbH
Österreich
Froniusplatz
1
pv-sales@fronius.com
4600
Wels
www.fronius.com
Österreich
pv-sales@fronius.com

Texterna och bilderna uppfyller den senaste tekniken vid tryckningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Kampanjen gäller: från 1 februari 2019 till 30 juni 2019.
Alla installatörer deltar i kampanjen från det individuella anmälningsdatumet.
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/ Fronius Symo S 3.0-3 till 4.5-3
/ Symo M 3.0-3 till 10.0-3
/ Symo Hybrid 3.0-3 till 5.0-3
/ Primo 3.0-1 till 8.2-1
/ UL-enheter undantas från kampanjen.

Alla uppgifter anges utan garanti, trots noggrann bearbetning – ansvar utesluts. Upphovsrätt © 2011 Fronius™. Alla rättigheter förbehålls.
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Kampanjen gäller för följande av Fronius växelriktarmodeller som har installerats,
registrerats och satts online i Solar.web av en anmäld installatör:

