
Alliance SolarEdge –
Perguntas Frequentes
Descrição do Programa Alliance

P O que é o Programa Alliance SolarEdge?
R  O programa Alliance SolarEdge permite que 

integradores acumulem pontos a cada kW de 
sistemas fotovoltaicos (FV) SolarEdge instalados 
pela empresa e cadastrados na plataforma de 
monitoramento SolarEdge. Os instaladores podem 
resgatar os pontos acumulados por prêmios.

P Quem pode participar?
R No momento, todos as empresas integradoras 

com sede no Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
União Europeia, Israel, Austrália e África do Sul 
podem participar do Programa Alliance SolarEdge. 
Esperamos estender o programa a todos os 
nossos instaladores ao redor do mundo no futuro. 
Como a participação no Alliance depende do 
cadastro do sistema fotovoltaico na plataforma de 
monitoramento SolarEdge, apenas uma conta é 
permitida por empresa. 

Acúmulo de Pontos

P Como posso acumular pontos?
R Os pontos são acumulados mediante registro 

dos sistemas fotovoltaicos SolarEdge ou outras 
atividades ou serviços específicos, conforme 
anunciado pela SolarEdge periodicamente. 15 
pontos são concedidos a cada kW cadastrado na 
plataforma de monitoramento.

P	 Qual	é	a	definição	de	uma	instalação	cadastrada?
R As instalações cadastradas devem estar fisicamente 

conectadas ao servidor de monitoramento 
SolarEdge e reportando telemetrias. 

Resgate dos Prêmios

P Como posso resgatar meus pontos e solicitar 
prêmios?

R Após fazer o log in, clique no link “Resgate seus 
Pontos” para selecionar e requerer um prêmio. Você 
poderá selecionar apenas prêmios para os quais a 
sua empresa tenha pontos suficientes para resgate. 
Os prêmios são específicos para cada região (Brasil, 
Reino Unido, América do Norte, Israel, Holanda, 
Demais Países da Europa, Austrália e África do 
Sul). As imagens dos prêmios apresentadas no 
programa Alliance são apenas para fins ilustrativos, 
e os verdadeiros prêmios podem variar.

P Quem pode solicitar um prêmio?
R Somente representantes legalmente autorizados 

das empresas integradoras têm o direito de solicitar 
um prêmio.

Validade dos Pontos

P Qual a validade dos pontos?
R Os pontos acumulados e creditados a uma conta 

em determinado ano expiram em 18 meses a 
contar do final daquele ano, no dia 1º de Julho do 
ano seguinte. Por exemplo, os pontos acumulados 
em qualquer momento durante o ano de 2020, 
terão validade até 1º de Julho de 2022.
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Sobre a SolarEdge
A SolarEdge é líder mundial em tecnologia 
smart energy. Desenvolvendo habilidades 
de engenharia excepcionais e com um 
incansável foco em inovação, criamos 
produtos smart energy e soluções que 
energizam as nossas vidas e impulsionam o 
progresso.
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Aderindo ao Programa Alliance

P A SolarEdge pode cancelar a concessão de 
pontos ou prêmios?

R A SolarEdge tem o direito de negar a concessão 
de pontos ou prêmios em casos específicos. Se isto 
acontecer, você será informado prontamente pela 
SolarEdge sobre a recusa e o motivo.

P O meu país não está na lista dos países 
participantes. Como posso aderir ao programa?

R A SolarEdge se reserva o direito de decidir quais 
países irão participar do programa Alliance. Se o 
seu país não estiver listado, você poderá enviar 
uma solicitação para participar do programa 
Alliance através do email alliance@solaredge.com. 
O envio dos prêmios, no entanto, é permitido 
apenas se o seu endereço de entrega estiver na 
lista dos países participantes. Os prêmios devem 
ser solicitados a partir da lista correspondente ao 
seu endereço de entrega.

P	 Como	posso	verificar	o	meu	saldo?
R Após fazer o log in, a página “Alliance Balance” 

exibe o saldo atual da sua empresa, as datas de 
vencimento dos pontos, um resumo dos prêmios 
solicitados e o seu endereço de entrega.

P Como posso participar?
R Se elegível, você começará a acumular pontos 

assim que cadastrar o seu primeiro sistema na 
plataforma de monitoramento (monitoring.
solaredge.com).

 Os pontos são concedidos ao registrarr a instalação 
de um sistema SolarEdge. Somente representantes 
legalmente autorizados das empresas integradoras 
têm o direito de participar do programa.

P Como posso cancelar meu cadastro no 
programa Alliance?

R Você poderá sair do programa Alliance a qualquer 
momento. Nestes casos, a SolarEdge irá desativar 
a sua conta Alliance. Favor enviar a sua solicitação 
para o email alliance@solaredge.com.
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