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SMA zomeractie 5+5
Voor een gegarandeerd veilige investering 
Omvormers zijn het hart van iedere zonnestroominstallatie. Ze zetten van de zonnepanelen om in 
wisselstroom, die u vervolgens in huis kunt gebruiken. Met de Sunny Boy 3.0–5.0 omvormer produceert u 
uw eigen zonne-energie op de meest betrouwbare manier. Bovendien maakt SMA het u zo gemakkelijk en 
comfortabel mogelijk met hoogwaardige technologie, een eenvoudige bediening en de geïntegreerde SMA 
Smart Connected service. 

100 % comfort met SMA Smart Connected
Met de geïntegreerde SMA Smart Connected service profiteert u van automatische 
monitoring van uw SMA omvormer. SMA analyseert de werking, waarschuwt u en uw 
installateur onmiddellijk wanneer zich onregelmatigheden voordoen en zorgt daarmee 
voor een optimale energie-opbrengst.

Kies nu voor de Sunny Boy 3.0–5.0 en geniet van 10 jaar garantie
Tijdelijk aanbod: na registratie van uw Sunny Boy op Sunny Portal krijgt u bovenop de fabrieksgarantie van 
5 jaar nog eens 5 jaar extra garantie (zie de deelnamevoorwaarden voor de details).

Verzilver uw 5 jaar extra garantie
• Actie-omvormers herkent u aan de actiestickers op de verpakking van de omvormer.
• Uw gespecialiseerde installateur installeert en doet de inbedrijfstelling van de actie-omvormer en registreert 

de installatie tussen 1 juli 2018 tot 30 april 2019 op SUNNY PORTAL via www.sunnyportal.com.

Uw voordeel
• Maximale investeringszekerheid dankzij een garantie van 10 jaar*.
• Uitbreiding van de SMA fabrieksgarantie met 5 jaar SMA garantieverlenging ACTIVE.
• Met SUNNY PORTAL hebt u altijd en overal een overzicht van de opbrengst van uw installatie.

Deelnamevoorwaarden
• De actie geldt voor installaties van 1 juli 2018 tot 30 april 2019 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 en SB5.0-1AV-40 die zijn voorzien van 

de actiesticker en binnen de actieperiode worden geïnstalleerd en geregistreerd. De serienummers van de actie-omvormers zijn opgeslagen bij 
SMA. Een overdracht naar niet-gemarkeerde toestellen is niet mogelijk.

• Uw Sunny Boy moet in de actieperiode worden geregistreerd bij SUNNY PORTAL. 
• Serienummers van omvormers die niet bij SMA zijn opgeslagen, zijn uitgesloten van de promotie-actie.  

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


