
PROGRAMA ALLIANCE SOLAREDGE – TERMOS 
E CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Os Termos & Condições de Participação apresentados aqui têm por finalidade estabelecer os seus direitos 
como participante do nosso Programa Alliance. Caso você necessite de maiores esclarecimentos, favor entrar 
em contato pelo email alliance@solaredge.com. Favor observar, no entanto, que os Termos & Condições de 
Participação que regem o Programa Alliance SolarEdge não podem ser substituídos ou alterados, a menos 
que modificados por escrito pela SolarEdge Technologies. 

 Condições Gerais

 O Programa Alliance SolarEdge da SolarEdge Technologies Ltd. e suas filiadas e subsidiárias (“SolarEdge”) 
oferece uma oportunidade para que instaladores cadastrados acumulem pontos mediante cadastro de uma 
nova instalação dos sistemas SolarEdge na plataforma de monitoramento SolarEdge e em outras instâncias 
conforme determinado pela SolarEdge periodicamente. Conforme estabelecido abaixo, a participação no 
Programa Alliance SolarEdge é concedida automaticamente aos instaladores que cadastrarem os seus sistemas 
na plataforma de monitoramento com base na nuvem. Os membros podem optar por sair do programa a 
qualquer momento. No Programa Alliance SolarEdge, os pontos podem ser acumulados cadastrando os 
sistemas fotovoltaicos (FV) SolarEdge ou outras atividades ou serviços específicos. As instalações cadastradas 
devem estar conectadas fisicamente ao servidor SolarEdge e reportando telemetrias. Os pontos acumulados 
podem então ser resgatados por prêmios atraentes. Estes Termos & Condições de Participação estabelecem as 
regras para a participação no Programa Alliance SolarEdge e a extensão dos serviços a serem fornecidos pela 
SolarEdge como parte deste programa.

 Ao resgatar pontos por um prêmio no site https://www.solaredge.com/br/alliance, os participantes aceitam 
estes Termos & Condições de Participação. Nenhuma outra condição estabelecida pelos participantes deverá 
ser aplicada, mesmo se a SolarEdge não rejeitá-la explicitamente. Na medida em que isto for necessário por 
questões legais ou comerciais, a SolarEdge se reserva o direito de alterar, aprimorar, deletar ou suspender 
temporariamente ou permanentemente a lista dos prêmios individuais, a lista parcial dos prêmios ou todas 
as páginas do site relacionadas ao Programa Alliance SolarEdge, caso em que a SolarEdge informará aos 
participantes com antecedência suficiente. Os participantes não poderão reivindicar a disponibilidade do site 
Alliance ou aos dados aqui disponibilizados.  

 Direito à Participação

 A SolarEdge determina, a seu critério, onde e quando ativar ou encerrar o Programa Alliance SolarEdge. No 
momento, todos os instaladores de sistemas fotovoltaicos com sede nos Estados Unidos, Canadá, União 
Europeia, Israel, Austrália, África do Sul e Brasil têm o direito de participar do Programa Alliance SolarEdge. 
Esperamos extender o programa aos instaladores a nível global futuramente. Clientes finais, proprietários dos 
sistemas, distribuidores, traders e concorrentes não poderão fazer parte do Programa Alliance SolarEdge. A 
SolarEdge se reserva o direito de rejeitar candidatos, a menos que disposições legais restritivas a impeçam de 
fazê-lo.

 Cadastramento

 Somente representates dos instaladores legalmente autorizados têm o direito de se cadastrar. No caso 
de pessoas jurídicas, uma pessoa física deve ser designada para gerenciar o acesso ao Programa Alliance 
SolarEdge. A pessoa designada deve estar autorizada a gerenciar os dados do participante. Os pontos 
pertencem à empresa cadastrada e não à pessoa física. A SolarEdge não se responsabiliza pela forma como 
a(s) pessoa(s) física(s) designada(s) pela empresa para administrar a sua conta utilizarem estes pontos.
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 Ao cadastrar suas instalações SolarEdge, os potenciais participantes confirmam que têm direito ao cadastro e 
que todas as informações fornecidas estão corretas. Os participantes se comprometem a notificar prontamente 
quaisquer alterações nas suas informações cadastrais.

 O gerenciamento da conta do Programa Alliance SolarEdge, incluindo consultas sobre saldo e resgate dos 
pontos é feito via https://www.solaredge.com/br/alliance. Ao cadastrar a instalação do sistema SolarEdge pela 
primeira vez, ou quando acessar a plataforma de monitoramento pela primeira vez, cada participante terá 
acesso protegido por senha. Os participantes se comprometem a manter as suas IDs e senhas em sigilo e a 
não repassá-las a terceiros. A SolarEdge deverá ser notificada imediatamente sobre a perda ou uso indevido 
dos dados de acesso. Caso a SolarEdge tome conhecimento de tais questões, é permitido tomar as medidas 
cabíveis e, em caso de uso indevido, excluir o participante em questão plataforma de monitoramento. 

 A correspondência, transações e informações detalhadas sobre o Programa Alliance SolarEdge poderão ser 
enviadas online via https://www.solaredge.com/br/groups/alliance, por email, correspondência ou através dos 
centros de suporte SolarEdge. Dados de contato e informações sobre o Programa Alliance serão fornecidos 
aos participantes quando o seu cadastro for confirmado.

 Processo de Cadastramento

 Para cadastrar uma instalação, o número de série do inversor deverá ser preenchido no formulário de registro 
do sistema da plataforma de monitoramento. Cada instalação SolarEdge poderá ser cadastrada somente uma 
vez. Caso dois participantes reivindiquem o direito de cadastrar o mesmo sistema, cada participante deverá 
fornecer evidências à SolarEdge na forma de fatura comercial ou solicitação de instalação. Em seguida, a 
SolarEdge, a seu próprio critério, irá determinar qual participante é o proprietário legal dos produtos SolarEdge 
em questão.

 Acúmulo de Pontos

 O número de pontos acumulados depende do tamanho (watt) da instalação, conforme determinado pela 
classificação de potência do inversor. Os pontos são concedidos a cada kW de sistema fotovoltaico SolarEdge 
adquirido, instalado e cadastrado na plataforma de monitoramento SolarEdge pelos participantes. 

 Para este propósito, a instalação poderá ser um sistema novo ou um aumento em kW em um sistema 
existente. A instalação inclui a combinação de otimizadores de potência e inversores SolarEdge. A substituição 
dos inversores ou otimizadores de potência em uma instalação estão excluídos do Programa Alliance. A 
SolarEdge esclarece que sistemas que excedam 200kW de potência instalada não são elegíveis para participar 
do Programa Alliance e, portanto, tais sistemas não acumularão pontos sob este programa. 

 A cada 1000 watts de um sistema fotovoltaico SolarEdge cadastrado, quinze (15) pontos são acumulados. Por 
exemplo, para uma instalação de 50kW de um sistema fotovoltaico SolarEdge, o participante é recompensado 
com 750 pontos. A SolarEdge, a seu próprio critério, poderá mudar periodicamente o número de pontos 
concedidos por kW.

 A SolarEdge poderá também escolher recompensar os participantes com pontos independentemente do 
cadastro de uma nova instalação, a seu próprio critério, como parte de outras atividades promocionais.

 A SolarEdge poderá cancelar pontos acumulados se: 1) o participante violar estes Termos & Condições de 
Participação, 2) as condições para a atribuição de pontos não forem mais aplicáveis, 3) os pontos forem 
atribuídos por engano, 4) o participante fizer mau uso do sistema, ou 5) a existência de circunstâncias que 
teriam excluído a atribuição de pontos se fossem previamente conhecidas. 



  Resgate dos Pontos

 Os pontos do Programa Alliance são creditados na conta do participante e poderão ser resgatados na troca 
por prêmios disponíveis da SolarEdge, assim que o número de pontos necessários para o prêmio em questão 
for acumulado. A disponibilidade dos prêmios poderá variar. Portanto, não há direito legal a um prêmio 
específico da seleção. 

 Os prêmios disponíveis poderão ser vistos no site https://www.solaredge.com/br/groups/alliance. 

 Os prêmios são específicos para cada região (Reino Unido, América do Norte, Israel, Holanda, Demais Países 
da Europa, Austrália, África do Sul e Brasil). A SolarEdge se reserva o direito de decidir quais países participarão 
do Programa Alliance. Os participantes poderão escolher um prêmio apenas com base no endereço de 
entrega cadastrado. Se o país de um instalador não estiver listado, um email poderá ser enviado para aderir 
ao Programa Alliance para alliance@solaredge.com. Porém, o envio dos prêmios é permitido apenas se o 
endereço de entrega do instalador estiver na lista dos países participantes. Os prêmios devem ser solicitados 
da lista correspondente ao endereço de entrega. As imagens dos prêmios apresentadas no programa Alliance 
são apenas para fins ilustrativos, e os verdadeiros prêmios podem variar. 

 Os prêmios enviados são novos e a SolarEdge não se responsabiliza por eles. Se o prêmio enviado estiver 
com defeito, o participante poderá enviar um email para alliance@solaredge.com relatando o problema e a 
SolarEdge tem o direito de decidir se colocará o participante em contato com o fornecedor para substituir 
o prêmio. Os pontos acumulados são intransferíveis. Os prêmios não podem ser trocados e os pontos 
acumulados não podem ser trocados por dinheiro.

 Validade dos Pontos

 Os pontos acumulados e creditados na conta do participante para determinado ano civil, irão expirar 18 meses 
após o final daquele ano. Por exemplo, os pontos acumulados a qualquer momento durante o ano de 2017, 
irão expirar em 1º de Junho de 2019.

 Se o Programa Alliance for encerrado, a SolarEdge deverá informar os participantes com pelo menos três 
meses de antecedência para que eles possam resgatar seus pontos. Os participantes poderão encerrar a sua 
participação no Programa Alliance a qualquer momento. Em tais casos, os pontos acumulados devem ser 
resgatados e trocados por prêmios antes do encerramento. Não é permitido resgatar pontos e trocá-los por 
prêmios após deixar o programa.

 Limitações de Uso

 O Programa Alliance SolarEdge e suas páginas na web foram desenvolvidos pela SolarEdge e estão protegidos 
pela lei de direitos autorais. A SolarEdge possui todos os direitos de uso e distribuição. Os participantes 
poderão usar somente as informações fornecidas aqui de acordo com estes Termos & Condições de 
Participação.

 Comunicação

 Após o cadastramento bem sucedido na Plataforma de Monitoramento, os participantes receberão um 
email de confirmação com informações sobre o Programa Alliance SolarEdge. Um email será enviado 
periodicamente com as atualizações sobre o Programa Alliance. 

 Os participantes poderão cancelar a qualquer momento o recebimento dos emails da SolarEdge, sem afetar a 
sua participação no Programa Alliance. 

 Ao acessar a página Saldo Alliance, o participante será capaz de visualizar o saldo de pontos atualizado, as 
datas de vencimento, um resumo dos prêmios solicitados e o endereço de entrega. 
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 Aviso Legal

 A SolarEdge não assume nenhuma responsabilidade pela precisão, exatidão, integridade ou qualidade das 
informações, documentos e detalhes exibidos nas páginas do site do Programa Alliance. A SolarEdge não 
assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões em informações especificadas cujas 
referências foram feitas ou que estejam vinculadas.

 Quaisquer reivindicações de responsabilidade contra a SolarEdge relacionadas a danos de natureza material 
ou imaterial, que foram causadas pelo uso ou o não uso das informações fornecidas ou devido ao uso de 
informações errôneas ou incompletas, são excluídas, desde que nenhuma culpa intencional ou negligência 
exista por parte da SolarEdge. Isto se aplica, em particular, a danos decorrentes da perda do uso, perda de 
dados ou perda de receita. A responsabilidade pela perda de dados é limitada ao custo da recuperação de 
dados que seria incorrido se backups regulares fossem feitos, a menos que um ato intencional ou negligente 
tenha sido cometido pela SolarEdge.

 O usuário é o único responsável por verificar o conteúdo dos resultados do uso do Programa Alliance 
SolarEdge e sua adequação para a finalidade pretendida. 

 Política de Privacidade de Dados

 O uso deste programa é coberto pela Política de Privacidade SolarEdge. As disposições nele contidas, portanto, 
fazem parte destes Termos & Condições de Participação.

 Lei Aplicável, Local de Jurisdição

 Estes Termos & Condições de Participação estão sujeitos às leis do Estado de Israel. O local de jurisdição para 
todas as disputas decorrentes destes Termos & Condições de Participação é a Corte de Tel Aviv, Israel.

 Cláusula de Divisibilidade

 Caso partes ou formulações individuais destes Termos & Condições de Participação não cumpram ou deixem 
de cumprir integralmente a legislação aplicável, isto não terá efeito nas demais partes em termos do seu 
conteúdo ou validade. A disposição ineficaz deverá ser substituída por regulamentação a ser determinada 
por meio de interpretação, que seja o mais próximo possível da regulamentação financeira e atualmente 
pretendida de maneira legalmente eficaz. 

 Revisão e Atualização dos Termos

 A SolarEdge poderá revisar estes Termos & Condições de Participação a qualquer momento e sem aviso prévio 
ao atualizar esta página. Visite esta página periodicamente para revisar os Termos & Condições de Participação 
que se aplicam à sua participação no Programa Alliance. 

Última atualização: 23 de Março, 2021
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