
  

Κρήτης 90, περιοχή Βούλγαρη. • 54655, Θεσσαλονίκη • Ελλάδα 
Τηλ: 2310 799209 • Fax: 2310 570597 •  hellas@proinso.net 

www.proinso.net 
 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 
 
Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.  
 
Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA,  
 
Με στόχο η εγκατάσταση σας να έχει πλήρη κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής η PROINSO προσφέρει την 
επέκταση της εγγύησης για τους μετατροπείς της SMA.  
 
Απλά και μόνο με τον σειριακό αριθμό της συσκευής SMA ελέγχουμε για εσάς δωρεάν εάν είναι εντός της περιόδου εγγύησης  
καθώς επίσης και την υπολειπόμενη διάρκεια.  
 
Απλά συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το στην εταιρεία μας μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Αριθμός φαξ: +30 2310570597, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hellas@proinso.net  
  
Μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί μπορείτε να τοποθετήσετε μία παραγγελία για επέκταση εγγύησης συσκευών της  SMA μέσω 
του Εντύπου Παραγγελίας Επέκτασης Εγγύησης της SMA το οποίο μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενο. 
 
Ποια είναι η τελική προθεσμία για την πραγματοποίηση της επέκτασης εγγύησης; 
Η επέκταση της εγγύησης είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των 5 ετών της εργοστασιακής εγγύησης. Αν 
διαθέτετε ήδη επέκταση της εγγύησης, μπορείτε να την παρατείνετε εντός των πρώτων δέκα ετών.  Ισχύει από την ημερομηνία 
αγοράς του μετατροπέα από τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εταιρεία PROINSO διατηρεί το δικαίωμα 
τροποποίησης των τιμών. 
 
 
 
Επικοινωνία Επώνυμο, όνομα 

Εταιρεία/Νομική μορφή 

ΑΦΜ 

Οδός/Αριθμός 

Τ.Κ./Πόλη 

Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

 
Τύπος συσκευής Σειριακός αριθμός (10 ψηφία) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE 
 
Επέκταση εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. 
 
Σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, η συσκευή αντικατάστασης SMA περιλαμβάνεται στην επέκταση εγγύησης Active: 
Στην περίπτωση που ένας μετατροπέας δε λειτουργεί ομαλά, λαμβάνετε μία ισοδύναμη συσκευή αντικατάστασης η οποία 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις χωρίς κόστος.  Το προσωπικό της γραμμής εξυπηρέτησης μας είναι 
διαθέσιμο να σας παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης οποιαδήποτε στιγμή τις χρειαστείτε.  
 
Απλά συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Αριθμός φαξ: +30 2310570597, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hellas@proinso.net  
 
Για συσκευές που βρίσκονται στην σελίδα 2, θα ήθελα να παραγγείλω την επέκταση εγγύησης SMA Active λαμβάνοντας 
υπόψη τους παρακάτω όρους 

kW Στα 10 έτη Στα 15 έτη Στα 20 έτη Στα 25 έτη 

0 – < 1 ☐ 120 € ☐ 263 € ☐ 383 € ☐ 765 € 
1 – < 2 ☐ 134 € ☐ 294 € ☐ 427 € ☐ 854 € 
2 – < 3 ☐ 147 € ☐ 325 € ☐ 472 € ☐ 943 € 

3 – < 4 ☐ 160 € ☐ 352 € ☐ 512 € ☐ 1.023 € 
4 – < 5 ☐ 174 € ☐ 383 € ☐ 556 € ☐ 1.112 € 
5 – < 6 ☐ 187 € ☐ 409 € ☐ 596 € ☐ 1.192 € 

6 – < 7 ☐ 205 € ☐ 449 € ☐ 654 € ☐ 1.307 € 
7 – < 8 ☐ 223 € ☐ 489 € ☐ 712 € ☐ 1.423 € 
8 – < 9 ☐ 240 € ☐ 529 € ☐ 769 € ☐ 1.538 € 

9 – < 10 ☐ 258 € ☐ 569 € ☐ 827 € ☐ 1.654 € 

10 – < 12 ☐ 280 €  ☐ 618 €  ☐ 898 €  ☐ 1.796 €  
12 – < 14 ☐ 307 € ☐ 676 € ☐ 983 € ☐ 1.965 € 

14 – < 16 ☐ 334 € ☐ 734 € ☐ 1.067 € ☐ 2.134 € 

16 – < 18 ☐ 360 € ☐ 792 € ☐ 1.152 € ☐ 2.303 € 
18 – < 20 ☐ 387 € ☐ 854 € ☐ 1.236 € ☐ 2.472 € 
20 – < 22 ☐ 414 € ☐ 907 € ☐ 1.325 € ☐ 2.649 € 

1) Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE 
 
 
Παραλήπτης  
τιμολογίου  
(Παρακαλώ 
συμπληρώστε  
με λατινικούς 
χαρακτήρες) 
 

Επώνυμο, όνομα 

Εταιρεία/Νομική μορφή 

ΑΦΜ 

Οδός/Αριθμός 

Τ.Κ./Πόλη 

Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες καταχωρείται ΑΦΜ 

 
Διεύθυνση  
Παράδοσης 
 
(εάν διαφέρει από  
τον παραλήπτη τιμολογίου) 
 
(Παρακαλώ συμπληρώστε  
με λατινικούς χαρακτήρες) 

 

Επώνυμο, όνομα 

Εταιρεία 

Οδός/Αριθμός 

Τ.Κ./Πόλη 

 
 
Αποστολή του 
είδους του 
πιστοποιητικού 
της εγγύησης 

Θα ήθελα να λάβετε το πιστοποιητικό εγγύησης ως εξής: 

  ☐ να αποσταλεί αντίγραφο στην αναγραφόμενη διεύθυνση παράδοσης ή 

  ☐ να αποσταλεί έγγραφο PDF στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

 
 
 
___________________________________       ______________________________________ 
Υπογραφή του παραγγελιοδότη/παραλήπτη τιμολογίου                            Ημερομηνία αγοράς της συσκευής από τον υπεύθυνο λειτουργίας της   

 εγκατάστασης (Παρακαλούμε επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς) 

 

 

 

Μέχρι πότε παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης; Η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης παρέχεται καθ' 
όλη τη διάρκεια ισχύος της πενταετούς εργοστασιακής εγγύησης. Εάν διαθέτετε ήδη επέκταση εγγύησης, μπορείτε να την 
παρατείνετε εκ νέου εντός των πρώτων δέκα ετών. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του μετατροπέα από τον υπεύθυνο 
λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εταιρεία PROINSO διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Για τις συσκευές μας παρέχουμε εργοστασιακή εγγύηση πέντε 
ετών.Εσείς έχετε επεκτείνει αυτήν την εγγύηση για το αναφερόμενο στη 
σελίδα 1 χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που κατά το διάστημα 
αυτό προκύψει αίτημα αντικατάστασης εντός εγγύησης, σας 
αποστέλλουμε μεσα μία ισοδύναμη συσκευή με όλες τις αναγκαίες 
ενημερώσεις. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με τον αρμόδιο 
εγκαταστάτη σας και διευθετήστε από κοινού την περαιτέρω 
διαδικασία. Στη διάθεσή σας βέβαια, βρίσκεται η δική μας γραμμή 
εξυπηρέτησης SMA Service Line, εάν χρειάζεστε υποστήριξη ή 
συμβουλές. Εάν εσείς και ο εγκαταστάτης σας χρειάζεστε βοήθεια 
κατά την αντικατάσταση της συσκευής, μπορείτε βέβαια να ζητήσετε 
την εξειδικευμένη βοήθεια των τεχνικών της εταιρείας μας. 
 
Οι όροι εγγύησης σας ενημερώνουν αναλυτικά για τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνει η εργοστασιακή εγγύηση της εταιρείας μας. Η 
συγκεκριμένη εγγύηση δεν συνδέεται με εγγύηση ποιότητας, 
λειτουργίας ή ανθεκτικότητας.  
 
Επιπλέον σε περίπτωση αντικατάστασης μιας συσκευής εντός της 
περιόδου εγγύησης, ο χρόνος που απομένει μέχρι και τη λήξη της 
εγγύησης μεταβιβάζεται στη νέα συσκευή αντικατάστασης. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται νέο πιστοποιητικό εγγύησης. Το 
υπολειπόμενο διάστημα ισχύος τεκμηριώνεται στα αρχεία της SMA 

 
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Σε περίπτωση που μία συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός του συμ 
Φωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης της SMA, 
τότε, εφόσον δεν είναι εφικτό και αποδεκτό από την SMA, η συσκευή 
μπορεί 
• να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις της SMA ή 
• να επισκευαστεί επιτόπου ή 
• να αντικατασταθεί με μία συσκευή ανάλογου τύπου και παλαιότη- 
τας. 
 
Ο όρος “αποδεκτό από την SMA′′ που αναφέρθηκε προηγουμένως 
αφορά στην περίπτωση κατά την οποία η λήψη μέτρων θα 
συνεπαγόταν για την SMA έξοδα ιδιαίτερα επιβαρυντικά 
• σε σχέση με την αξία την οποία θα είχε η συσκευή χωρίς το 
ελάττωμα, 
• λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας του ελαττώματος και 
• ύστερα από αξιολόγηση εναλλακτικών μέτρων αποκατάστασης 
που θα μπορούσαν να ληφθούν χωρίς σημαντικές επιπτώσεις για 
τον πελάτη της SMA 

 
 Η εργοστασιακή εγγύηση περιλαμβάνει τα έξοδα εργασίας και υλικώ 
ν της SMA για την αποκατάσταση της απρόσκοπτης λειτουργίας στο 
εργοστάσιο της SMA ή για εργασίες επισκευής επιτόπου από 
τεχνικούς της SMA. Όλα τα άλλα έξοδα, ιδιαίτερα τα έξοδα 
αποστολής, μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της SMA για τη 
διενέργεια επιτόπου εργασιών επισκευής, καθώς και τα έξοδα για τους  
συνεργάτες των πελατών δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή 
εγγύηση.  
 
Κατά την αγορά συσκευών για ιδιωτική χρήση από φυσικά πρόσωπα 
στην επικράτεια της Ε.Ε., της Αυστραλίας, της Κίνας, της Ινδίας, της 
Κορέας, της Κροατίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας της 
Ελβετίας, των Η.Π.Α. και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η 
εργοστασιακή εγγύηση περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα έξοδα 
αποστολής ή τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της 
SMA για επιτόπου εργασίες επισκευής. Αυτό δεν ισχύει για νησιά και 
υπερπόντιες περιοχές των αναφερόμενων κρατών. 
 
Για τον προσδιορισμό της αξίωσης εγγύησης, παρακαλούμε να 
παραθέσετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς και του 
πιστοποιητικού εγγύησης. Η πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει να 
είναι απόλυτα ευανάγνωστη. Σε αντίθετη περίπτωση, η SMA 
επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την παροχή των 
υπηρεσιών που απορρέουν από την εγγύηση. 
Αναφέρετε τις ελαττωματικές συσκευές με συνοπτική περιγραφή του 
σφάλματος στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Εάν ως 
εναλλακτική λύση επιλέξουμε την αντικατάσταση συσκευής, τότε 
αποστέλλουμε κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών μία 
ισοδύναμη συσκευή σε κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς. Η  

 
ελαττωματική συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη 
συσκευασία μεταφοράς και να επιστραφεί στην SMA. Όλες οι 
υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν μόνον εφόσον η διαδικασία 
έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί με την SMA. 

 
Ο πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσε 
ις που απορρέουν από μια επέκταση της εγγύησης σε τρίτους 
κατόπιν έγκρισης της SMA. Η SMA εγκρίνει γενικά τη μεταβίβαση όταν 
οι τρίτοι αποδεικνύουν με την υποβολή του παραστατικού αγοράς και 
του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγύησης για την επέκταση της 
εγγύησης ότι είναι οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, στην 
οποία χρησιμοποιείται η συσκευή SMA. 

 
ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα, τα οποία 
οφείλονται σε: 
• ζημίες κατά τη μεταφορά 
• εσφαλμένη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία 
• παράβλεψη των οδηγιών χρήσης, των οδηγιών εγκατάστασης και 
των προδιαγραφών συντήρησης 
• επεμβάσεις, τροποποιήσεις ή προσπάθειες επισκευής 
• εσφαλμένη χρήση ή αδόκιμη λειτουργία 
• ανεπαρκή αερισμό της συσκευής 
• παράβλεψη των σχετικών κανονισμών ασφαλείας (VDE κλπ.) 
• ανωτέρα βία (π.χ., πτώση κεραυνού, υπέρταση, κακοκαιρία, 
πυρκαγιά) 
 
Επίσης, δεν καλύπτει ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα τα οποία δεν 
επηρεάζουν την τροφοδοσία ενέργειας 
 
Εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο, η εργοστασιακή εγγύηση δεν  
περιλαμβάνει υποχρεώσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στους 
όρους της εγγύησης, ιδίως δε σε ό,τι αφορά στην κάλυψη ζημιών που 
προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα από το ελάττωμα της συσκευής, στα 
έξοδα από την αποσυναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση ή σε 
τυχόν διαφυγόντα κέρδη. Σε περίπτωση τέτοιου είδους απαιτήσεων, 
παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία από την οποία έχετε 
προμηθευτεί τη συσκευή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις βάσει του νόμου 
περί ευθύνης προϊόντος, δεν επηρεάζονται. 
 
Τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα 
εγγύηση διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Αποκλειστικά 
αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ή σε 
σχέση με την παρούσα εγγύηση είναι τα δικαστήρια της πόλης Κάσελ 
(Kassel). 
 
SMA Solar Technology AG 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal, Germany 
 
ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE 
 
Η επέκταση εγγύησης Active περιλαμβάνει τα έξοδα εργασίας και 
υλικών της SMA για την αποκατάσταση της απρόσκοπτης 
λειτουργίας στο εργοστάσιο της SMA στο Niestetal, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής βάσει των όρων της 
εγγύησης.  

 
SERVICE LINE 
 
Έχετε κάποια ερώτηση τεχνικής φύσεως ή χρειάζεστε εξειδικευμένη 
υποστήριξη; Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τη γραμμή 
εξυπηρέτησης Service Line. Οι συνάδελφοι στο SMA Service Line 
βρίσκονται στη διάθεσή σας για συμβουλές και πρακτικές λύσεις. Το 
ωράριο εργασίας και οι αριθμοί κλήσης των διαφόρων ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της εταιρείας μας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας  
www.SMA-Hellas/Service 

 
 
 
*This information is property of SMA and is provided for further knowledge to the end-user. 
PROINSO assumes no responsibility for the information contained herein. 


