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Ekstra kampagne
I kampagneperioden får du yderligere 4% i rabat på 

bestsellerne TLC 4000 og TLC 6000

Prøv Zeversolar 
og få en iPad®gratis!

* For at kunne opnå den påkrævede minimum ordrestørrelse, er det muligt at addere alle dine enkelte ordre af Zeversolar invertere i kampagneperioden. Ethvert installations-
selskab kan kun få en præmie (iPad® + t-shirt eller iPod® + t-shirt) i kampagneperioden. Kampagnen gælder indtil lagrene er tømt. Sagen kan ikke indbringes for domstolene.   
Priserne er udtrykt i Euro inkl. gyldig tysk moms fra lager i Handewitt. Fragtomkostninger bliver beregnet ekstra. Der tages forbehold for ændringer mht. priser eller tekniske krav. 

Kampagne til førstegangskøbere 
med Zeversolar
Sammen med vores inverter leverandør Zeversolar har vi fra 
EWS startet en eksklusiv kampagne til førstegangskøbere. 
Afprøv de mange fordele af Zeversolars invertere og få seje 
præmier i form af en Apple iPod Touch® ved køb af kun 5 
invertere eller en Apple iPad mini® med Retina display ved køb 
af kun 10 invertere gratis! Kampagneperioden gælder fra den 
14.07. - 31.08.2014.*

Hos Zeversolar møder tysk pålidelighed og kinesisk fleksibilitet 
hinanden. Siden 2013 er Zeversolar en del af SMA-gruppen og 
profiterer af samarbejdet med hensyn til know-how og udvikling, 
da SMA er den globalt førende virksomhed i branchen. 
Zeversolar har en lang række af invertere med ydelsesklasser 
fra 1,5 kW op til 20 kW, hvilke du kan få i vores EWS-sortiment.

Et brugervenligt design, en høj effektivitet, et omgivende tem-
peraturområde på -25° C til +60° C, en meget lille vægt og en 
nem installation karakteriserer string-inverterne. Samtidig har 
produkterne af Zeversolar et attraktivt pris/ydelsesforhold. 

Kampagneperiode: 14.07. til 31.08.2014
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Ved køb af 10 invertere
i kampagneperioden

Ved køb af 5 invertere
i kampagneperioden

20 Stk.

Kun20 stk

Kun20 stk

Kvalitet og pris i samklang

TL 1500 TLC 15K

Eksempler på produkter
(Kampagnen til førstegangskøbere gælder for alle Zeversolar invertertyper)

4 %
ekstra rabat

i kampagneperioden


