Garanties
Omdat u graag zekerheid heeft over de werking van de zonnepanelen op langere termijn,
biedt E2-Energie een uitgebreide en complete garantie op de PV-installatie. Hierdoor weet u
zeker dat u goed geholpen wordt, mocht zich een probleem voordoen.
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3. Garantie omvormer
De omvormers van Growatt hebben een
fabrieksgarantie van 10 jaar. De omvormers
van SolarEdge 12 jaar. Poweroptimizers
hebben een productgarantie van 25 jaar.
4. Garantie montagesysteem
Het montagesysteem van Esdec (Flatfix
Fusion of Clickfit) heeft een garantietermijn
van 20 jaar.

Opstalverzekering
De garanties worden beperkt indien er sprake is van schade van buitenaf. Breng daarom uw
zonnepanelensysteem onder in uw opstalverzekering: nagenoeg alle polissen dekken schade
van buitenaf zoals hagel- en stormschade. Wij raden u aan dit te controleren bij uw
verzekering.

Met het E2-Serviceplan heeft u 10 jaar service
zonder kosten en een betere dekking tegen
onverwachte kosten.

