Service abonnementen:

ServicePlan

Met een service abonnement van Volta Solar zorgt u voor een
optimale werking van uw zonnepaneleninstallatie. U heeft geen
omkijken naar uw systeem en de panelen wekken maximale
zonnestroom op.

Pro-actieve monitoring en maandelijkse rapportage

Periodieke inspectie van uw zonnepaneleninstallatie

We controleren uw systeem continu op een goede en veilige
werking. Bij een mogelijke storing versturen we u een sms-bericht
met instructies om het issue te verhelpen. Blijkt uw installatie
defect? Onze serviceafdeling zit voor u klaar.

Wilt u een optimale werking van uw zonnepanelensysteem? Kies
voor één van onze service abonnementen met terugkerende
inspectie.

Daarnaast ontvangt u maandelijks een opbrengstoverzicht. Hierin
vergelijken we de verwachte opbrengst uit uw offerte met de
daadwerkelijke opbrengst van uw zonnepanelensysteem. Tevens
ziet u de eventuele storingen van die maand en de duur van de
storingen.
Ten slotte ontvangt u elk jaar een jaaroverzicht. Zo weet u zeker dat
het systeem doet wat wij beloofd hebben.

-

ServicePlan Comfort Basis
ServicePlan Comfort
ServicePlan Comfort Plus

Met een ServicePlan abonnement komen we elke 3 jaar langs om
uw zonnepanelensysteem te inspecteren. U ontvangt een uitgebreid
rapport over de status van uw installatie. De dekking van arbeids-,
voorrij- en materiaalkosten is afhankelijk van het type service
abonnement dat u heeft. Bekijk de details hieronder.

Onze service abonnementen
Comfort Plus

Comfort

Meest
gekozen

Monitoring &
Rapportage

Comfort Basis

√

Maandelijkse rapportage         
    met opbrengst van uw
    installatie
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App voor monitoren van
    uw installatie
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√

Actieve melding bij storing
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√

Actieve melding bij Storing

√

Actieve melding bij Storing

√

Inspectie PV-installatie

√
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Maandelijkse rapportage         
    met opbrengst van uw
    installatie
App voor monitoren van
    uw installatie

√ Géén voorrijkosten à €60
    bij storing aan uw producten

√ Géén voorrijkosten à €60
    bij storing aan uw producten

√ Géén voorrijkosten à €60
    bij storing aan uw producten

√ Géén voorrijkosten à €60
    bij storing aan uw producten

√

Géén arbeidsloon bij storing

√

Géén arbeidsloon bij storing
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Géén arbeidsloon bij storing

√

Géén arbeidsloon bij storing

√

Arbeidskosten dekking

√

Arbeidskosten dekking

√

Arbeidskosten dekking

√

Arbeidskosten dekking

Materiaalkosten dekking
    bij correctief onderhoud
    t.w.v. €350,-

√

√

Maandelijkse
kosten incl. btw:

€19,00

Materiaalkosten dekking
    bij correctief onderhoud
    t.w.v. €350,Maandelijkse
kosten incl. btw:

€13,00

√ Materiaalkosten dekking
    bij correctief onderhoud
    t.w.v. €350,Maandelijkse
kosten incl. btw:

€7,25

√ Materiaalkosten dekking
    bij correctief onderhoud
    t.w.v. €350,Maandelijkse
kosten incl. btw:

€2,40

