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PERFORMANCE 3

Voor SunPower® Performance 3-panelen voor commerciële
en residentiële toepassing

Een betere garantie begint bij een beter product.
Meer stroomopbrengst tijdens
de levensduur
Levert tot wel 8% meer stroom op
hetzelfde oppervlak gedurende
25 jaar in vergelijking met
conventionele mono PERC-panelen.1
Betrouwbaar en duurzaam
Ontwerp dat zeer goed bestand
is tegen de belasting van
omgevingsfactoren zoals dagelijkse
temperatuurschommelingen,
schaduw en hoge luchtvochtigheid.
Bewezen betrouwbaarheid
SunPower Performance 3-panelen voor commerciële
en residentiële toepassing

Performance-panelen zijn het
meest toegepaste zonnepaneel
met shinglecellen ter wereld.2

SunPower’s Volledige Betrouwbaarheidsgarantie voor panelen biedt 25 jaar dekking op vermogen, product en
service. Wij zijn ervan overtuigd dat onze zonnepanelen u jarenlang betrouwbaar meer energie zullen opleveren.

Vermogen

Een gegarandeerd hoger vermogen
dan conventionele panelen:
85,5% in het 25e jaar.

sunpower.nl | sunpowercorp.be/nl

Product

Dekking voor productie- en
materiaalfouten gedurende 25 jaar,
versus de 10 jaar dekking
die doorgaans op conventionele
panelen wordt gegeven.

Service

Reparatie, vervanging of vergoeding
van een defect paneel, zonder
problemen en 25 jaar lang.3

Demand Better Solar
Al meer dan 35 jaar is SunPower grensverleggend op het gebied van zonne-energie. Van onze baanbrekende
zonnetechnologie, de manier waarop we onze producten ontwerpen en produceren, tot en met de uitstekende
service die we klanten dagelijks bieden. Ondersteund door TOTAL, ’s werelds vierde grootste energiebedrijf4,
heeft SunPower de financiële basis om onze garantie te kunnen blijven waarborgen. Wij blijven onszelf continu
uitdagen omdat wij vinden dat u het allerbeste verdient wat zonne-energie te bieden heeft.

Voorspelbare resultaten
voor SunPower-klanten
Met SunPower bent u verzekerd van
langdurige besparingen, zekerheid en
succes. Wij bieden u de best presterende
zonnepanelen en blijven achter onze
producten staan met de garantie dat ze
meer vermogen leveren dan conventionele
zonnepanelen.

SunPower® Volledige
Betrouwbaarheidsgarantie
voor panelen

Garantie op conventionele
zonnepanelen5

25 jaar

10 jaar

Product
Paneel

Vermogen

Performance-panelen

Jaar 0

97,5%

97,5%

Jaarlijkse degradatie

0,5%

0,7%

Jaar 25

85,5%

80,7%

Verzending – oude paneel

Ja

Nee7

Verzending – nieuwe paneel

Ja

Nee8

Installatie – nieuwe paneel9

Ja

Nee

Service6

Bel ons gratis telefoonnummer voor meer informatie.
0800 0233 980 NEDERLAND | 0 800 786 35 BELGIË
1S
 unPower 425 W, 20.6% rendement, in vergelijking met een conventioneel zonnepaneel op rasters van dezelfde grootte (370 W mono PERC, 19% rendement, circa 1,94 m²), 0,25% minder degradatie/jaar (Jordan, et.
al. Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018).
2 Osborne. “SunPower levert P-Series modules voor een NextEra-project van 125MW.” PV-Tech.org. Maart 2017.
3R
 eparatie, vervanging of vergoeding geschiedt naar SunPower’s eigen oordeel. Welke garantieservice beschikbaar is kan per land verschillen. Vraag de installateur naar alle garantiegegevens op het moment van
aankoop of ga naar onze website sunpower.nl.
4 Bron: Forbes, The World’s Largest Oil & Gas Companies 2018, juni 2018
5 Representatief voor producten van zonnepanelen met een standaard efficiency. Informatie over de garanties van andere producenten is afkomstig uit de meest recente garantiedocumentatie beschikbaar op
websites van verschillende producenten van conventionele panelen in oktober 2019.
6 Service alleen van toepassing op de PV-module die oorspronkelijk is geïnstalleerd in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Spanje.
7 Vergoeding als claim geldig is verklaard door producent.
8 Verzending van nieuwe paneel wordt door sommige standaardgaranties gedekt.
9R
 eparatie, vervanging of vergoeding geschiedt naar SunPower's eigen oordeel. Welke garantieservice beschikbaar is kan per land verschillen. Vraag de installateur naar alle garantiegegevens op het moment van
aankoop of ga naar onze website sunpower.nl.
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