
 
 

 

 
 

 

 

 
 

VILLKOR FRONIUS CASHBACK-KAMPANJ (TEST BÄSTA) 

 

 Cashback-kampanjen gäller enbart installationer under perioden 01 mars 2021 till 31 maj 2021. Genom 
att skicka det ifyllda registreringsformuläret (fylls i på www.fronius.se/pv-promotion) till Fronius så 
registrerar du dig som installatör för att delta i cashback-kampanjen. 

 Installationsföretag i följande länder är berättigade att delta i kampanjen: Sverige. 

 Fronius kontrollerar registreringsdata inom 5 arbetsdagar. Installatören verifieras tydligt av sitt 
kundnummer. Om ett kundnummer ännu inte finns tillgänglig så skapas detta efter registrering. Endast 
installatörer är berättigade att delta i cashback-kampanjen; slutkunder, distributörer, officiella 
specialhandlare, återförsäljare och Fronius-anställda är uttryckligen inte berättigade. Fronius har rätt att 
avvisa sökande; den sökande kommer att informeras om eventuellt avslag i god tid. 

 Cashback-kampanjen gäller uteslutande för följande växelriktare: 

 Fronius Symo GEN24 Plus 6,0 - 10,0 kW 

Dessa växelriktare måste ha installerats under perioden 1 mars 2021 till 31 maj 2021 och 
registrerats i Fronius Solar.web och måste ha skickat data minst en gång under perioden. 
Installatören som gör anspråk på kampanjen måste anges under registreringen. 

 Cashback-beloppet är 200 € inkl. moms för den första växelriktaren och 300 € inkl. moms för den andra 
växelriktaren, därmed högst 500 € inkl. moms kommer att betalas ut. För att få tillbaka pengarna är 
installatören skyldig att skicka fakturan till slutkunden med vilken motsvarande växelriktare (inkl. 
Serienummer) såldes till pv-promotion-sweden@fronius.com senast den 31 maj 2021. 

 Efter kampanjperioden (senast 14 juni 2021) kommer beloppet (högst 500 € inkl. moms) att överföras 
till det kontot som anges under registreringen. 

 Installationsföretaget ansvarar för att uppfylla alla lokala och nationella skatteregler. Fronius tar inget 
ansvar i detta avseende. 

 I händelse av missbruk eller försök till missbruk, kommer deltagaren omedelbart att uteslutas från 
cashback-kampanjen. 

 Fronius förbehåller sig rätten att ändra villkoren för Cashback-kampanjen när som helst utan 
föregående meddelande. 
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