PRZEDŁUŻANIE GWARANCJI – KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób instalatorzy i klienci mogą wykonać rejestrację urządzenia,
a następnie dokonać bezpłatnego przedłużenia gwarancji. Cały proces oparty jest na idei zakupu wybranego
wariantu przedłużenia gwarancji w sklepie internetowym, przy czym podstawowe warianty (+3 lata oraz +5 lat)
są bezpłatne.
Proszę zapoznać się z instrukcją, a w przypadku jakichkolwiek zapytań – prosimy o kontakt!

Wymagania:





Dostęp do internetu i przeglądarka internetowa
Konto na portalu Fronius Solar.web
Numer seryjny falownika
Dane firmy, która zainstalowała falownik i system fotowoltaiczny

KROK 1 – REJESTRACJA URZĄDZENIA:
1. Zaloguj się na Fronius Solar.web (www.solarweb.com)
a. Wprowadź swoją nazwę użytkownika (adres e-mail)
b. Wprowadź hasło
c. Kliknij „Zaloguj się”

2. Kliknij na ikonę „Rejestracja produktu”

3. A następnie „Zarejestruj produkt”

Uwaga! Jeśli dane konto ma status właściciela monitorowanej instalacji, falownik będzie już znajdował się
w zakładce „PRODUKTY NIEZAREJESTROWANE (x)”, gdzie x to ilość niezarejestrowanych falowników
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a.
b.
c.
d.
4. Uzupełnij dane:
a. Wprowadź numer seryjny swojego falownika do odpowiedniego pola tekstowego.
Numer seryjny falownika Fronius składa się z 8 cyfr. Znajdziesz go jego etykiecie umieszczonej
na dole obudowy, w polu opisanym jako „Ser. No”.

b. Data instalacji – dzień, w którym falownik został podłączony do sieci
c. Kraj instalacji - kraj, w którym zainstalowany jest falownik.
d. Instalator - firma, która zainstalowała i uruchomiła urządzenie.
Rozpocznij wpisywać nazwę firmy instalatora lub kod pocztowy z jego adresu.
Istniejące firmy instalacyjne zostaną pokazane na liście i można dokonać wyboru.
Jeśli właściwa firma instalacyjna nie zostanie wyświetlona na liście, należy utworzyć nowe dane
instalatora z linii 'Dodaj nowego instalatora' na końcu listy (pojawi się nowe okno z
formularzem).
Przykładowo, dane te powinny zostać wypełnione w sposób następujący:

Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, pokaże się zielona obwódka wokół odpowiedniego pola. W
przeciwnym wypadku, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, przykładowo:

5. Uzupełnij wszystkie pola, a następnie kliknij 'Zarejestruj się'.
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KROK 2 – PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI:
6. Wejdź w zakładkę „ZAREJESTROWANE PRODUKTY”. Wybierz falownik, dla którego chcesz dokonać
przedłużenia gwarancji i kliknij w przycisk „PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI’

7. Użytkownik zostaje przeniesiony do sklepu Fronius:

8. Jeżeli nie nastąpiło automatyczne przekierowanie na język polski, proszę wybrać „Polski” z rozwijanego menu po prawej stronie:
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9. Proszę wybrać „GWARANCJA FRONIUS” (powinno być domyślnie zaznaczone)

1

Przewijając stronę w dół pojawi się lista wszystkich falowników, które są zarejestrowane, a nie mają
jeszcze przedłużonej gwarancji.

1
2
3
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2

10. Proszę wybrać właściwy rodzaj gwarancji
a. Gwarancja Fronius: przedłużenie o 5 lat (łącznie 7 lat) w modelu, w którym pierwsze dwa lata są
objęte gwarancją pełną, a kolejne 5 lat obejmuje wyłącznie koszt materiałów;
b. Gwarancja Fronius Plus: przedłużenie o 3 lata (łącznie 5 lat) w modelu, który jest gwarancją
pełną, tzn. obejmuje wszystkie koszty serwisu, transportu i materiałów.
c. Program Prosument: j.w. dla uczestników programu „Prosument” (łącznie 5 lat)
Różnice w wariantach gwarancji:

Na pasku pokazuje się aktualny koszt przedłużenia gwarancji, który wynosi € 0,00 = przedłużenie
bezpłatne, a poniżej data, do której będzie obowiązywał dany rodzaj gwarancji.
W przyszłości Użytkownicy będą mogli dokonać przedłużenia odpłatnego, np. do 10, 15 lub 20 lat.

3
2

11. Proszę dodać pozycję do koszyka – kliknąć w „Zamów bezpłatnie”

3

Powyżej przycisku pojawi się tekst potwierdzający dodanie zamówienia do koszyka:

12. Można dodawać gwarancje dla kolejnych falowników
13. Po dodaniu wszystkich gwarancji przechodzimy do koszyka:

02/2011

5/10

14. Sprawdzamy, czy wszystkie gwarancje zostały wybrane prawidłowo i przechodzimy do kasy:

15. Potwierdzamy dane adresowe osoby zamawiającej przedłużenie gwarancji:
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16. Nie są potrzebne dane na temat płatności (przedłużenie gwarancji jest bezpłatne)
17. Potwierdzenie zapoznania się z warunkami „Sklepu”
zamówienia

2

1

i ostateczne potwierdzenie złożenia

:

1
2
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18. Zamówienie zostało złożone!

1
2
3

Można wydrukować kopię potwierdzenia zamówienia

2

oraz zanotować jego numer

1

Wkrótce na Państwa e-mail przyjdzie potwierdzenie jego przyjęcia:

19. Wracamy na stronę Solar.web
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Na stronie www.solarweb.com dostępny jest do pobrania Certyfikat przedłużenia Gwarancji:

GOTOWE!
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
W jaki sposób można się skontaktować z firmą Fronius w przypadku problemów z rejestracją?

Proszę wysłać maila na adres: shop-SE@fronius.com z opisem swojego problemu.
Nie mogę zalogować się do Fronius Solar.web. Co powinienem zrobić?

Proszę skontaktować shop-se@fronius.com z adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika. Jeśli
nie masz dostępu do tego konkretnego adresu e-mail, należy wysłać skan swojego ważnego dowodu
tożsamości. Ten środek bezpieczeństwa jest w tym przypadku potrzebny, ponieważ wiąże się z
dostępem do danych osobowych (a zmieniając adres e-mail uzyskuje się pełny dostęp do systemu PV).
Dlaczego czas trwania gwarancji wyświetlany na stronie prezentuje okres dłuższy niż dwa lata?

Jeśli zdecydujesz się zainstalować system PV, na przebieg instalacji będzie miało wpływ wiele różnych
czynników, takich jak dostępność instalatora PV lub warunki pogodowe. Czynniki te mogą nieznacznie
opóźnić montażu w niektórych przypadkach. Aby upewnić się, że nie będzie to miało negatywnego
wpływu na czas trwania gwarancji, firma Fronius oferuje gwarancję producenta dłuższą niż zwyczajowe
dwa lata.
Czy muszę się zarejestrować, aby otrzymać bezpłatne rozszerzenie gwarancji?

Aby otrzymać bezpłatne przedłużenie gwarancji falownika Fronius, należy złożyć odpowiednie
zamówienie. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na www.solarweb.com i zarejestrować falownik
Fronius. Po zarejestrowaniu, należy wybrać dostępne opcje przedłużenia gwarancji i dokonać jego
zakupu (nawet jeśli opcja przedłużenia gwarancji jest bezpłatna = € 0,00).
Kiedy mogę przedłużyć gwarancję?

Zaraz po zarejestrowaniu falownika na portalu www.solarweb.com pojawi się informacja o dacie
aktualnego okresu, którym objęty jest gwarancją. Należy pamiętać, że gwarancja dla falownika Fronius
może zostać przedłużona, pod warunkiem że nie upłynął jeszcze okres aktualnej gwarancji.
Jakie rodzaje gwarancji istnieją?

Istnieją dwa różne rodzaje gwarancji: Gwarancja Fronius, która obejmuje wyłącznie koszty materiałów
(części, urządzeń) oraz Gwarancja Fronius Plus, która dodatkowo obejmuje koszty obsługi, serwisu
i transportu. Gwarancja Prosument jest odpowiednikiem Gwarancji Fronius Plus w programie
NFOŚiGW pod nazwą „Prosument”.
Jak mogę uzyskać bezpłatną rozszerzoną gwarancję?

Twój falownik Fronius jest standardowo objęty dwuletnią gwarancją producenta gdy opuszcza fabrykę,
ale również może zostać objęty dodatkowo bezpłatną pięcioletnią Gwarancją Fronius lub trzyletnią
Gwarancją Fronius Plus. Aby je uzyskać, należy zarejestrować się na portalu www.solarweb.com,
a następnie zarejestrować falownik i jego numer seryjny. Poszczególne wydłużenia gwarancji są
dostępne bezpłatnie w sklepie internetowym Fronius.
Co należy zrobić, jeśli na Fronius Solar.web jest wyświetlana nieprawidłowa data zakończenia gwarancji?

Obecnie data zakończenia gwarancji zawsze jest wyświetlana na portalu Fronius Solar.web. Jeśli
uważasz, że data zakończenia gwarancji jest nieprawidłowa lub nie została ona zaktualizowana po
zakupie przedłużenia gwarancji, skontaktuj się z shop-se@fronius.com z adresu e-mail powiązanego
z kontem użytkownika.
Wybrałem zły wariant rozszerzenia gwarancji Fronius - czy mogę ją zmienić?

Proszę jak najszybciej napisz z adresu e-mail powiązanego z kontem użytkownika na adres:
shop-se@fronius.com ze szczegółami sporawy.
Dlaczego moja karta gwarancyjna nadal jest w toku?

Czasami może się zdarzyć, że certyfikat gwarancji nie jest dostępny na platformie Fronius Solar.web od
razu. W niektórych przypadkach może być wyświetlany komunikat ‘Warranty certificate in progress'.
Jeżeli taki komunikat utrzymywałby się przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy – prosimy o kontakt na
adres shop-se@fronius.com (a adresu e-mail powiązanego z kontem Solar.Web).
Czy muszę uzyskać rozszerzoną gwarancję Fronius dla każdego urządzenia?

Ze względu na różne typy urządzeń i terminów instalacji, wymagania inwestorów, itp. itd., okresy
gwarancji dla urządzeń mogą być różne. Dlatego dla każdego urządzenia pozwalamy na wybranie
indywidualnego, odpowiedniego do wymogów inwestora przedłużenia gwarancji.
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