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Panasonic kondigt productgarantie van 25 jaar aan voor HIT® in Europa 

 

MÜNCHEN—2 maart 2017—Panasonic, een wereldwijde producent van hoogrenderende 

zonnepanelen, zal een aanzienlijk grotere kwaliteitszorg bieden aan Europese klanten met een 

nieuwe productgarantie van 25 jaar voor de zonnepanelen uit zijn HIT
®
-portfolio.  

 

Dit nieuws betekent dat de vorige, 15-jarige productgarantie van Panasonic een upgrade krijgt van 

10 jaar die van toepassing is op alle HIT®-panelen die vanaf 2017 geïnstalleerd worden. Als 

onderdeel van de garantieverlenging introduceert Panasonic ook een online procedure om klanten 

te registreren. Zo kan Panasonic klanten een gepersonaliseerd garantiecertificaat bieden voor hun 

specifieke installatie en de kenmerken van hun zonne-energiesysteem.  

 

“Door vandaag een productgarantie van 25 jaar aan te kondigen, maken we ons engagement waar 

om zonnepanelen van de hoogste betrouwbaarheid en kwaliteit te produceren en leveren aan ons 

groeiende Europese klantenbestand”, aldus Daniel Roca, Senior Business Developer bij 

Panasonic. “Sinds de introductie van HIT® in 1997 heeft het product een reputatie van uitstekende 

betrouwbaarheid en kwaliteitsvolle productienormen opgebouwd. Deze garantieverlenging versterkt 

die reputatie. Europese installateurs en consumenten kunnen nu met het volste vertrouwen en een 

gerust gemoed onze hoogwaardige panelen installeren in hun zonne-energiesystemen.” 

 

Panasonic voert deze verlenging in tijdens het jaar waarin het een mijlpaal bereikt: de 20-jarige 

productie van zijn HIT®-zonnepaneel. Sinds de lancering van de hoogwaardige reeks zonnepanelen 

heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 1 miljard cellen en 18 miljoen modules geleverd. Hiermee 

schonk Panasonic schone, betaalbare zonne-energie aan consumenten, bedrijven en instellingen 

over de hele wereld. 

 

Over Panasonic 

Panasonic Corporation is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling van diverse 

elektronicatechnologieën en -oplossingen voor klanten in de sectoren van consumentenelektronica, 

huisvesting, automotive, bedrijfsoplossingen en apparaten. Sinds de oprichting in 1918 breidde het 

bedrijf uit over de hele wereld, waardoor het nu 474 dochterondernemingen en 94 geassocieerde 

bedrijven wereldwijd telt. Samen zijn al deze ondernemingen goed voor een geconsolideerde 



 

 

netto-omzet van ¥ 7 553 000 000 000 voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2016. Bij het 

nastreven van nieuwe waarde door middel van innovatie op het niveau van de gehele organisatie 

maakt het bedrijf gebruik van zijn technologieën om een beter leven en een betere wereld te 

creëren voor zijn klanten. Meer over Panasonic: http://www.panasonic.com/global. 
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