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10 års tryghed
Når du køber et solcellebatteri hos XOLTA, kan du

udvide med 8 års ekstra tryghed og få en 10-årig tryghedsaftale 

10 års tryghed giver dig:

• 2-årig reklamationsperiode

• On-site: Besøg og reparation af autoriseret installatør hjemme hos dig, hvis batteriet,  
 mod forventning, ikke fungerer optimalt

• Automatisk software-opdatering: Du har altid fuldt overblik over dit batteris performance  
 i forhold til besparelser, CO2,  og køb af strøm fra el-nettet

• Forberedt til ændringer i nettariffer: Dit XOLTA solcellebatteri udvikles til i nærmeste  
 fremtid at kunne bruge din lagrede strøm, når det bedst betaler sig i forhold til kommende  
 stigninger i tariffer på el-nettet

• Hotline: Ring til os på 7060 2017 fra kl. 9-16 på hverdage, hvis du får problemer med  
 dit batteri

• 24/7/365: Overvågning af dit batteri døgnet rundt, året rundt for at sikre optimal og  
 sikker funktionalitet



I tryghedsperioden får du hjælp til dit solcellebatteri, og den hjælp, du får, er topprofessionel 
og uden ekstraomkostning. XOLTA samarbejder kun med autoriserede el-installatører, 
der kan vores avancerede produkter ud og ind. Uanset hvad der sker med dit batteri, sker 
der ikke noget, der koster dig penge i de ti år, tryghedsaftalen gælder.

Ydermere har du sikkerhed for, at dit solcellebatteri altid er up-to-date. Vi arbejder hver 
dag på at øge de økonomiske fordele ved solcellebatteriet. 

XOLTAs tryghedsaftale er en af markedets bedste. Du betaler blot 495,- om året for BAT-5 
og 595,- om året for BAT-10 og tryghedsaftalen gælder fra dag 1. Du faktureres årligt, første 
gang ved køb af dit batteri, derefter ved udgangen af et forløb på et år. Du kan ikke på et 
senere tidspunkt træde ind i aftalen; det skal ske ved køb af batteri. Du kan altid træde 
ud af aftalen med en måneds varsel til udløbet af indeværende måned. I dette tilfælde 
tilbagebetales de resterende måneder. 

Ønsker du ikke XOLTAs tryghedsaftale, er du naturligvis omfattet af den 2-årige, lovpligtige 
reklamationsperiode. Skulle du udenfor denne periode have behov for montør/elektriker 
hjælp, faktureres det med 750,- kroner i timen + 3,5 kr./km i kørsel. Kun til brofaste øer.

Kontakt os på 7060 2017

2021–jan–01


