
Αίτηση επισκευής στο πεδίο - TRIO-27.6/20  ABB Solar Inverters
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Ημερομηνία αίτησης

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον πελάτη

Μοντέλο Inverter Σειριακός αριθμός Part number

Ημ/νια κατασκευής Τύπος 
εγκατάστασης

Κωδικός βλάβης Περιγραφή βλάβης

Στοιχεία έδρας εταιρείας για έκδοση δελτίου αποστολής

Επωνυμία

Επάγγελμα

Οδός Αριθμός

Πόλη Νομός Τ.Κ.

Α.Φ.Μ. ΔΟΥ Κινητό

ΑριθμόςΠεριοχή/Τοπονύμιο

Ημ/νια CARE

Στοιχεία που συμπληρώνονται από την ABB 

Α.Ε. Αριθμός CARE

Τεχνικός Στοιχεία 
επικοινωνίας

Τα στοιχεία του αντιστροφέα θα τα βρείτε στην ταμπέλα του μηχανήματος ώστε να
τα συμπληρώσετε στα παραπάνω υποχρεωτικά πεδία. 

Μαζί με αυτή τη φόρμα που θα στείλετε μέσω e-mail στο GR-PVP@abb.com, θα 
επισυνάψετε και φωτογραφία της ταμπέλας του αντιστροφέα που θέλετε να 
αντικαταστήσετε.

Λοιπές παρατηρήσεις 
Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται με ελληνικούς χαρακτήρες. 
Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στο e-mail: GR-PVP@abb.com μαζί με την φωτογραφία της ταμπέλας του αντιστροφέα. 
Σε περίπτωση που η βλάβη δεν καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση, θα ενημερωθείτε για το σχετικό κόστος αντικατάστασης ή επισκευής. 
Το πρόγραμμα αντιστάθμισης απώλειας παραγωγής ενέργειας ισχύει για τριφασικούς αντιστροφείς στοιχειοσειράς (string inverters) με ημερομηνία κατασκευής παλαιότερης της 
1/4/2013 (WK 13/13). 

Υπεύθυνος έργου

Email Επικοινωνίας

Τοποθεσία εγκατάστασης (σε περίπτωση που διαφέρει από την έδρα της εταιρείας) 

Οδός

Πόλη

Παρατηρήσεις

Ημ/νια Επέμβασης

Ανταλλακτικό 1

Ανταλλακτικό 2

Επιεπλέον 
Ανταλλακτικά

Περιγραφή 
Επέμβασης
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