
FAQ
Instalator GoodWe PLUS+

A. O PROGRAMIE GOODWE PLUS+ I PRZEDŁUŻENIU GWARANCJI

Q1 Zalogowałem/-am się na webinarium używając innego adresu e-mail niż ten, którego używam logując się do portalu 
SEMS. Nie podałem/-am w formularzu rejestracyjnym kodu instalatora. Czy będzie to miało jakieś znaczenie?

Tak, oznacza to, że nie będziemy mogli łatwo zidentyfikować Ciebie na portalu SEMS w celu przyznania statusu instalatora GoodWe PLUS+. Rejestracji na 
każdy z trzech modułów szkoleniowych należy dokonać przy użyciu tych samych danych do logowania jak w systemie SEMS. Jeśli nie posiadasz jeszcze kodu 
instalatora na portalu SEMS, link do jego utworzenia znajdziesz w formularzu jestracyjnym na jeden z modułów szkoleniowych.

Q2 Nie posiadam kodu instalatora, co mam zrobić?

Skontaktuj się z goodwe.plus@goodwe.com lub ze swoim dystrybutorem. W odpowiedzi prześlemy Tobie link, który umożliwi założenie konta głównego 
Twojej organizacji wraz z indywidualnie nadanym kodem instalatora na portalu SEMS. Link do założenia konta jest również dostępny w formularzu 
rejestracyjnym na webinarium GoodWe PLUS+. 
Wypełnij formularz. Jeśli masz problem z wpisaniem adresu firmy, należy kliknąć na mapę (po prawej stronie od adresu), następnie w lewym rogu mapy 
pojawi się pole wyszukiwania, można tam wpisać swój adres i kliknąć “ok”. Jak tylko proces weryfikacji zostanie zakończony, otrzymasz powiadomienie 
e-mailem wraz z danymi do pierwszego logowania do portalu SEMS. 
Po pierwszym zalogowaniu się na konto, w sekcji “Ustawienia” w zakładce “Moje konto” znajdziesz indywidualnie nadany kod instalatora. Jest on określany w 
systemie jako “Kod dystrybutora” i składa się on z 9 cyfr alfanumerycznych, np. G12345678.
Aby konto Twojej organizacji mogło zostać zaktualizowane do statusu instalatora GoodWe PLUS+, prosimy o przesłanie otrzymanego “Kodu dystrybutora” na 
adres goodwe.plus@goodwe.com

Q3 Kiedy będzie wiadomo, że zostałem/-am zakwalifikowany/-a do programu GoodWe PLUS+?

Wkrótce po zakończeniu ostatniego modułu szkolenia skontaktujemy się z Tobą drogą mailową. W przypadku pozytywnego wyniku, wskazane konto firmowe 
na portalu SEMS zostanie zaktualizowane do statusu Instalatora GoodWe PLUS+. W przypadku niepowodzenia, skontaktujemy się z Tobą i podpowiemy, jak 
postępować dalej.

Q4 Które inwertery są objęte przedłużeniem gwarancji w ramach programu GoodWe PLUS+?

Wszystkie inwertery stringowe (on-grid) o mocy do 20kW włącznie, które zostały zainstalowane i podłączone do portalu SEMS w UE, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii lub Szwajcarii. Rozwiązania do magazynowania energii, w tym inwertery hybrydowe nie są objęte przedłużeniem gwarancji w ramach programu.

Q5 Czy po szkoleniu otrzymam również wszystkie materiały wykorzystane w trakcie webinaru?

Tak, wszystkie prezentacje prześlemy po zakończeniu trzeciego modułu. Prosimy o cierpliwość, ponieważ przetwarzanie danych uczestników zebranych 
podczas webinariów może zająć nam dłuższą chwilę.

Q6 W jaki sposób mogę się z Państwem skontaktować, jeśli mam dodatkowe pytania dotyczące programu?

Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: goodwe.plus@goodwe.com



B. PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA GOODWE PLUS+

KONTAKT Z NAMI

Q1 Jak mogę sprawdzić czy gwarancja na falownik została przedłużona?

Wersja PC - SEMS: Zaloguj się do Portalu SEMS    “Zarządzanie”    “Gwarancja” 
“Zatwierdzone jednostki z 10-letnią gwarancją” oznacza, że Twoje konto firmowe zostało zaktualizowane do statusu Instalatora GoodWe PLUS+ i 
zainstalowałeś/-aś już co najmniej jeden kwalifikujący się do programu inwerter. 
Wszystkie inwertery, które są objęte przedłużeniem gwarancji w ramach programu, zostaną wyświetlone na liście po kliknięciu w ww. link.
“Jak uzyskać bezpłatną 10-letnią gwarancję” oznacza, że albo Twoje konto nie zostało jeszcze zaktualizowane do statusu Instalatora GoodWe PLUS+ albo 
konto zostało zaktualizowane, ale co najmniej jeden kwalifikujący się do programu inwerter jeszcze nie został zainstalowany (jest to jeden z warunków 
aktywacji statusu).

Wersja mobilna - SEMS: Zaloguj się do aplikacji mobilnej SEMS    “Odkrycie”    “Gwarancja”    
“Zatwierdzone jednostki z 10-letnią gwarancją” oznacza, że Twoje konto firmowe zostało zaktualizowane do statusu Instalatora GoodWe PLUS+ i 
zainstalowałeś/-aś już co najmniej jeden kwalifikujący się do programu inwerter. 
Wszystkie inwertery, które są objęte przedłużeniem gwarancji w ramach programu, zostaną wyświetlone na liście po kliknięciu w ww. link.
“Jak uzyskać bezpłatną 5+5 gwarancję” oznacza, że albo Twoje konto nie zostało jeszcze zaktualizowane do statusu Instalatora GoodWe PLUS+ albo konto zostało 
zaktualizowane, ale co najmniej jeden kwalifikujący się do programu inwerter jeszcze nie został zainstalowany (jest to jeden z warunków aktywacji statusu).

Q2 Gwarancja na mój inwerter nie została przedłużona, co może być tego przyczyną?

Proszę sprawdzić, czy zainstalowany inwerter spełnia następujące warunki:
a. Inwerter należy do serii XS, DNS, SDT lub MS
b. Moc znamionowa inwertera nie przekracza 20 kW
c. Inwerter jest podłączony do portalu do monitoringu GoodWe - SEMS, a dane dotyczące produkcji energii są pomyślnie przekazywane na serwer GoodWe 
d. Inwerter posiada domyślnie 5 lat standardowej gwarancji
e.  Montaż i podłączenie inwertera do Portalu SEMS zostały wykonane przez autoryzowanego instalatora GoodWe PLUS+ w jednym z krajów UE, Wielkiej 

Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii
f. Montaż i podłączenie falownika do Portalu SEMS zostały wykonane po dacie uzyskania kwalifikacji instalatora GoodWe PLUS+
g. Numer seryjny inwertera jest przypisany do odpowiedniego konta instalatora GoodWe PLUS+  na portalu SEMS 
Aby inwerter został objęty przedłużeniem gwarancji w ramach programu, należy spełnić wszystkie powyższe warunki.

Q3 Nie uczestniczyłem/-am w jednym z modułów szkoleniowych, kiedy będę mógł/mogła wziąć udział w 
szkoleniu z tego modułu, który mnie ominął?

Prosimy o kontakt z goodwe.plus@goodwe.com. Poinformujemy o kolejnych terminach szkolenia, a także sprawdzimy pozostałe opcje. 
Zachęcamy również do zapisania się do naszego newslettera, dzięki któremu będą Państwo na bieżąco informowani o kolejnych terminach szkoleniowych, 
nowościach produktowych ora technicznych.

Q4 Gwarancja na inwertery, które zainstalowałem/-am przed zakwalifikowaniem się do programu, nie została 
przedłużona. Czy można je zaktualizować?

Do programu kwalifikują się tylko inwertery zainstalowane po uzyskaniu statusu instalatora GoodWe PLUS+

Q5 W jaki sposób mogę się z Państwem skontaktować, jeśli mam dodatkowe pytania dotyczące programu?

Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: goodwe.plus@goodwe.com

C. ZAŁOŻENIE KONTA FIRMOWEGO/INSTALATORSKIEGO NA PORTALU SEMS

1- Skontaktuj się z goodwe.plus@goodwe.com lub ze swoim dystrybutorem. W odpowiedzi prześlemy Tobie link, który umożliwi założenie konta głównego Twojej 
organizacji wraz z indywidualnie nadanym kodem instalatora na portalu SEMS. 

2- Wypełnij formularz. Jeśli masz problem z wpisaniem adresu firmy, należy kliknąć na mapę (po prawej stronie od adresu), następnie w lewym rogu mapy pojawi się pole 
wyszukiwania, można tam wpisać swój adres i kliknąć “ok 

3- Wyślij formularz.
4- Jak tylko proces weryfikacji zostanie zakończony, otrzymasz powiadomienie e-mailem wraz z danymi do pierwszego logowania do portalu SEMS.
5- Po pierwszym zalogowaniu się na konto, w sekcji “Ustawienia” w zakładce “Moje konto” znajdziesz indywidualnie nadany kod instalatora. Jest on określany w systemie 

jako “Kod dystrybutora” i składa się on z 9 cyfr alfanumerycznych, np. G12345678.
6- Prześlij otrzymany “Kod dystrybutora” na adres goodwe.plus@goodwe.com

GoodWe (Europe GmbH)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Muenchen, Germany
+49 89 7807289-0 (Sales)
+49 39 484 976 363 (Service)
sales.de@goodwe.com (Sales)
service.de@goodwe.com (Service)

GoodWe (Polska)
ul. Czestochowska 140, 62-800 Kalisz, Poland
+48 (62) 75 38 087
sales.pl@goodwe.com (Dział handlowy)
service.pl@goodwe.com (Serwis)
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