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made
simple
Profiteer van het gemak 
van één totaaloplossing



Eén merk, één systeem, zekerheid
De aanschaf van een zonne-energiesysteem kan aardig ingewikkeld zijn. Voor élk onderdeel heb je namelijk andere merken. 
Dat doen wij anders. Autarco levert als enige producent een zonne-energiesysteem waarbij alle onderdelen van hetzelfde 
merk zijn en daardoor naadloos op elkaar aansluiten.

Dat is net zo uniek als de verzekerde kWh-garantie op de prestatie van deze systemen, afgegeven door Stichting kWh-
garantiefonds. Presteert jouw systeem minder dan verwacht? Dan krijg je het verschil gewoon uitbetaald. Zo weet je 
zeker dat jouw investering zich terugverdient.

Jouw elektriciteits- 
rekening verlaagd,
gegarandeerd.
MET KWH-GARANTIE

totaaloplossing   

HELIOS
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Op zoek naar technische informatie?
De specificaties van alle producten vind je op www.autarco.com

Ontwerpsoftware 
In de Autarco ontwerpsoftware 
worden precieze berekeningen 

gemaakt voor jouw zonne-energie-
systeem. Op basis hiervan ontvang 
je van je installateur een op maat 
gemaakte offerte en een gerichte 

opbrengstberekening.

Solar totaalsysteem
De zonnepanelen, omvormers, 

kabels, connectoren en 
montagesystemen zijn van één 
merk en sluiten naadloos aan 
omdat Autarco alles in huis 

ontwikkelt.

Asset management
Na installatie doet Autarco het 

asset management voor je. De instal-
lateur krijgt een seintje als onderhoud 
nodig is. Via de MyAutarco app heb je 

altijd realtime inzicht in de prestaties van 
je systeem.



VERZEKERDE KWH-GARANTIE
Wij garanderen de opbrengst van het Autarco systeem op jouw dak. Dit is verzekerd 
door ‘s werelds grootste verzekeraar Lloyd’s of London via de onafhankelijke Stichting 
kWh-garantiefonds. Is de opbrengst minder? Dan krijg je het verschil gewoon uitbetaald
in euro’s op de bank.

EÉN MERK VOOR ALLES
Autarco ontwikkelt alles onder één dak en monitort na de installatie in realtime de 
prestaties van jouw systeem. Je kunt alle opbrengsten en besparingen zelf bekijken via 
de handige MyAutarco app. Is er onderhoud nodig? Dan nemen we meteen contact met 
je installateur op. Zo hoef jij alleen nog te genieten van de zon in huis.

ONTWORPEN IN NEDERLAND 
Autarco producten zijn van zeer hoge kwaliteit en ontworpen in Nederland. Wat 
ook belangrijk is; de panelen zijn erg kleurconsistent zodat je dak er erg mooi uitziet.

Voordelen van Autarco



ALTIJD EN OVERAL INZICHT IN JOUW 
ZONNE-ENERGIE PRESTATIES 

Met de MyAutarco app heb je overal toegang tot de 
realtime prestatie van jouw systeem. Zo zie je precies 
hoeveel kWh jouw panelen vandaag al opgebracht hebben 
en wat je daarmee bespaart op je energierekening.
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Met de geavanceerde zonne-energiesystemen van 
Autarco leg je innovatie op je dak. Omdat alle onder-
delen hierbij naadloos op elkaar afgestemd worden, 
haal je het maximale uit je opbrengst.

Lagere degradatie: Bij zonnepanelen neemt de 
prestatie van de zonnecel na verloop van tijd af. Dit 
wordt vaak veroorzaakt door corrosie en slijtage. Het 
unieke ontwerp van Autarco elimineert 85% van alle 
oorzaken van prestatievermindering bij zonnecellen.

Hoge efficiëntie: Autarco maakt gebruik van de krach-
tigste zonneceltechnologie op de markt. In vergelijking 
met normale zonnepanelen produceert een Autarco 
paneel 70% meer energie over de eerste 25 jaar.

Uitstekende temperatuur prestaties: De opbrengst 
van zonnepanelen is bepaald bij een temperatuur van 
25 °C. Op een warme zomerdag kan een zonnepaneel 
echter gerust 65 °C heet worden waardoor de prestaties 
van een paneel afnemen. Bij Autarco zonnepanelen is 
deze prestatievermindering lager.

High-end technologie

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autarco
https://itunes.apple.com/us/app/myautarco/id1456272026


De prestaties van Autarco systemen zijn verzekerd via de onafhankelijke Stichting kWh-garantiefonds
in samenwerking met  ‘s werelds grootste verzekeraar Lloyd’s Of London. Presteert het systeem 
minder? Dan wordt het verschil gewoon uitbetaald in cash per gemiste kilowattuur. 

Zo werkt het.

Zo werkt de kWh-garantie

 

kWh
guarantee

Je Autarco zonne-energiesysteem wordt na installatie door je installateur 
geregistreerd met een garantietermijn van 5, 10 of 15 jaar. Zo ben je 
verzekerd van de opbrengsten.

Nadat de registratie is gevalideerd ontvang je een garantiecertificaat van 
de Stichting kWh-garantiefonds. Hierop staan alle gegevens van jouw 
zonne-energiesysteem vermeld inclusief de gegarandeerde opbrengst.

Tijdens de looptijd van de kWh-garantie monitoren we het systeem proac-
tief en leggen we rapportages af waarmee we jouw tijd besparen. Mocht 
onderhoud nodig zijn dan nemen we automatisch contact op 
met je installateur. 

Mocht het zonne-energiesysteem minder opbrengen dan vooraf gegarandeerd 
dan ontvang je een cash compensatie per gemiste kilowattuur.
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Lees meer op www.kwhgarantie.nl

VERGELIJKING RISICODEKKINGstap

stap

stap

stap

Risk comparison table

Faillissement van de producent

Prestatieverlies door productdefect

Prestatieverlies door lagere zonne-instraling

Prestatieverlies door installatiedefecten

Vervangend product bij productdefect

Vervangend product bij aantoonbaar te laag paneelvermogen

Financiële compensatie bij onderprestatie
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CONTACT
info@autarco.com
+31(0)85 303 13 42

ADRES
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

WWW.AUTARCO.COM

Samenwerken aan 
een betere toekomst 
GEMAKKELIJK, FINANCIEEL ÉN GROEN

Zet je dak aan het werk. Een op maat gemaakte Autarco oplossing met een gegarandeerde 
kWh-opbrengst verzekert kostenbesparing en maximale onafhankelijkheid van energieleve-
rancieres en stijgende energiekosten. Benieuwd hoe een samenwerking met ons eruit ziet?

GEDETAILLEERDE OFFERTE
Elk dak is anders. Op basis van de 
situatie en ligging van jouw dak
en je persoonlijke wensen maakt je 
installateur een uitgebreide schaduw-
analyse en ontwerp met onze soft-
ware. Hier is je persoonlijke offerte 
op gebaseerd. Deze is voorzien van 
een dichtgetimmerde financiële 
kosten- en opbrengstberekening. Zo 
weet je precies binnen welke termijn 
jij jouw investering terugverdient.

REALISATIE
Na goedkeuring van de offerte treft 
je installateur alle voorbereidingen 
om jouw zonneenergiesysteem te 
realiseren. Jullie bepalen samen op 
welke dagen ze dit doen, afhankelijk 
van de levertijden natuurlijk. Je 
installateur meldt je systeem ook 
aan bij Stichting kWh-garantiefonds. 
Zij controleren jouw systeem en 
overhandigen het garantiecertificaat 
na goedkeuring.

MONITORING
Na de installatie blijven we betrokken 
bij de prestaties van jouw systeem. 
Je kunt deze zelf realtime in de 
gratis MyAutarco app en web portal 
bekijken. Wanneer we zien dat jouw 
systeem niet naar verwachting 
presteert, nemen we direct contact 
op met je installateur om eventueel 
verdere stappen te bespreken. Zo 
hoef jij daar verder niet naar om te 
kijken.

https://www.autarco.com/



