REC Group lanceert ProTrust-garantie en verzekert zich zo van een
dominante positie als leverancier van hoogwaardige kwaliteit
München, Duitsland, 9 januari 2020 – Het innovatieve zonneenergiebedrijf REC Group heeft zijn nieuwe, baanbrekende ProTrustgarantie voor zonnepanelen bekendgemaakt. De garantie wordt
uitsluitend aangeboden door REC Certified Solar Professionalinstallateurs. De REC ProTrust Warranty omvat een productgarantie van
25 jaar, een prestatiegarantie van 25 jaar en een arbeidsgarantie van
25 jaar. De garanties worden aangeboden door REC Certified Solar
Professionals. Dankzij de superieure kwaliteitsnormen en smetteloze
betrouwbaarheid biedt REC een ongeëvenaard garantiepakket aan zijn
klanten. Met de drievoudige 25-jaarsgarantie weten klanten van REC dat
ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun installatie en dat ze
minstens een generatie lang profiteren van schone energie en
besparingen op stroomkosten.
De REC ProTrust omvat:





Productgarantie: Geldt voor fabrieks- en montagefouten aan de panelen volgens de
productgarantievoorwaarden en waarborgt 25 jaar lang uitmuntende prestaties.
Prestatiegarantie: Met deze garantie wordt gewaarborgd dat de REC-panelen 25 jaar
lang naar behoren blijven presteren en ieder jaar weer maximale opbrengst behalen. Deze
garantie geldt voor alle producten die op dit moment worden aangeboden.
Arbeidsgarantie: Mocht het voorkomen dat er onderhoud moet worden gepleegd door
een REC Certified Solar Professional-installateur, dan keert REC een vaste
arbeidsvergoeding uit ter compensatie van de reparatie- of vervangingskosten van de
panelen, of REC zorgt 25 jaar lang voor vervangende exemplaren van defecte panelen
voor installaties van maximaal 25 kW en 10 jaar voor installaties van 25-500 kW. Er
gelden verdere voorwaarden.

Wereldwijd waarderen klanten de unieke kwaliteit, betrouwbaarheid en ondersteuning die REC
met zijn producten biedt. Solar’s most trusted is meer dan een leus: het is een belofte die alle
REC-medewerkers elke dag weer nastreven. Het bedrijf kan vertrouwen op het laagste
percentage klanten dat ondersteuning nodig heeft van de hele sector: Er worden elk jaar meer
dan 4 miljoen REC-panelen gemaakt, waarvan er nog geen 400 worden door klanten
teruggestuurd. Daardoor kan REC unieke garantievoorwaarden bieden. Standaard biedt REC op
alle producten 20 jaar garantie en op de prestaties zelfs 25 jaar garantie.
Steve O’Neil, CEO van REC Group, onderstreept hoe hard het bedrijf zich inspant om
vooraanstaande kwaliteit en meer financiële zekerheid voor zijn klanten tot de stuwende kracht
achter de garantie te maken: “Onze garantie op het product, de prestaties en arbeid vloeit voort
uit de zeer hoge kwaliteit van REC-producten. Zo zetten we een gouden standaard neer voor
onze klanten. Dankzij onze toewijding aan innovatie en de beste zonnepanelen met ongelooflijk
lage uitvalpercentages kunnen huiseigenaren en bedrijven profiteren van meer financiële

zekerheid en energieautonomie. Wij willen zo veel mogelijk mensen verrijken met de kracht van
zonne-energie – en dat doen we via onze betrouwbare, hoogwaardige producten.’
Een zonne-installatie met hoogwaardige producten en plaatsing door een REC Certified Solar
Professional kan huiseigenaren en bedrijven na verloop van tijd aanzienlijke energiebesparingen
opleveren. In de Verenigde Staten levert 20 jaar aan energiebesparingen veel geld op, van
10.000 tot wel 30.000 dollar.1 Met de ProTrust-garantie weten eigenaren van REC-modules dat
hun panelen decennia lang schone, groene energie blijven opwekken en dat ze van aanzienlijke
energiebesparingen profiteren,
De baanbrekende REC Alpha Series van REC Group leveren 20% meer rendement op dan
traditionele panelen – een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van zonne-energie. Het
revolutionaire ontwerp levert een ongeëvenaarde opwekking van 380 piekwatt in een paneel met
60 cellen, waardoor huiseigenaren maximaal kunnen profiteren van hun dak. Met zijn Alphapanelen leidt REC de wereld naar een schonere en groenere toekomst.
Ga voor meer informatie en de uitgebreide voorwaarden van de nieuwe REC ProTrust-garantie
naar www.recgroup.com/protrust.
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Over REC Group:
Ontstaan in Noorwegen in 1996. REC is een toonaangevend Europees merk in zonnepanelen.
Door middel van een verticaal geïntegreerde productie van silicium naar wafers, naar cellen, naar
hoogwaardige panelen om uit te breiden tot zonne-energie-oplossingen, biedt REC de wereld
een betrouwbare bron van schone energie. Deze betrouwbaarheid wordt ondersteund door de
laagst aantal garantieclaims in de industrie. REC is een Bluestar Elkem bedrijf met het
hoofdkantoor in Noorwegen en operationeel hoofdkantoor in Singapore. REC biedt werk aan
ongeveer 2.000 medewerkers over de hele wereld met een productie van 1,5 GW aan
zonnepanelen per jaar.
Lees meer op recgroup.com
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