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PACOTES DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA FRONIUS
/ Prestação de serviços perfeitamente adaptados para qualquer situação

/ Com os pacotes de assistência técnica, a proposta total em torno do retificador alternado central Fronius Agilo fica
ainda mais abrangente e ao mesmo tempo mais flexível. Além do suporte ao retificador alternado pelo parceiro de
assistência técnica Fronius, o usuário do sistema agora também tem a vantagem do suporte local pelos técnicos experientes
da Fronius. Três pacotes inter-relacionados podem ser escolhidos.

NOSSA PROPOSTA
FRONIUS SERVICE
BASIC

FRONIUS SERVICE
COMFORT

FRONIUS SERVICE
UPTIME

/ Renovação anual do tempo de
garantia para até 20 anos

/ Trabalhos de assistência técnica e de
manutenção anual abrangentes pelo
técnico da Fronius
/ Suporte para colocação em
funcionamento com 50% de desconto
/ Renovação anual do tempo de
garantia para até 20 anos

/ 99% de garantia de disponibilidade
/ Trabalhos de assistência técnica e de
manutenção anual abrangentes pelo
técnico da Fronius
/ Suporte de colocação em
funcionamento sem custos
/ Renovação anual do tempo de
garantia para até 20 anos

FRONIUS SERVICE
BASIC

FRONIUS SERVICE
COMFORT

FRONIUS SERVICE
UPTIME

/ Resseguro para o usuário do sistema
/ Processamento fácil e confortável
em caso de reivindicação de garantia
sem a intermediação de uma
seguradora
/ Manuseio transparente por número
de série único

/ A mais alta confiabilidade em longo
prazo
/ Evita as paralisações dos sistemas
/ Assistência técnica e manutenção
competente pelos longos anos de
experiência dos técnicos da Fronius

/ Máximo rendimento
/ Rendimentos seguros pela
compensação do período de
paralisação em caso de falha de um
retificador alternado
/ A mais alta qualidade de forma
consistente obtida por meio de testes
de funcionamento na colocação em
funcionamento do sistema

SEUS BENEFÍCIOS

Os pacotes de assistência técnica Fronius em detalhe

FRONIUS SERVICE COMFORT
/ Com a assistência técnica Fronius Service Comfort, ampliamos a oferta de
serviços por um pacote abrangente de manutenção pelos técnicos da Fronius.
Este inclui trabalhos anuais de controle e de manutenção como, por exemplo,
limpeza de filtros, verificações de segurança ou testes de software. O prazo pode
ser selecionado livremente. No suporte de colocação em funcionamento opcional,
você receberá 50% de desconto.

FRONIUS SERVICE UPTIME
/ Com o pacote de assistência técnica Fronius Service Uptime você tem a
vantagem de uma garantia de disponibilidade de 99%. Isto significa que a
Fronius em caso de falha de um retificador alternado assume uma taxa de custo
definida como pagamento de compensação. Uma vez que o inversor não
funcionar, o prazo será compensado. A manutenção anual do sistema FV e o
suporte para a colocação em funcionamento pelos técnicos da Fronius estão
inclusos neste pacote.
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.
/ Seja na Tecnologia de soldagem, no fotovoltaico ou na tecnologia de carregadores de bateria, o nosso objetivo é claro: queremos ser líderes em
inovação. Com aproximadamente 3.000 funcionários em todo o mundo, nós superamos os limites do que é possível, como prova disso temos mais
de 1.000 patentes concedidas. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos barreiras. Desde sempre. O uso responsável de
nossos recursos é a base do nosso negócio.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com

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

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3
36119 Neuhof-Dorfborn bei Fulda
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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FRONIUS SERVICE BASIC
/ Com a assistência técnica Fronius Service Basic, você opta por uma extensão de
garantia padrão do fabricante. A extensão do prazo pode ser feita para até 20
anos. A especialidade e ao mesmo tempo a novidade na assistência técnica Fronius
Service Basic é o prazo flexível que pode ser selecionado em anos.

