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Ograniczona Gwarancja na Moduły PV
1. Ograniczona gwarancja produktu – Trzydzieści lat naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.
Naprawa
Sunpro Power gwarantuje, że MODUŁY fotowoltaiczne nie mają wad materiałowych oraz
jakości wykonania, jeśli są poprawnie zastosowane, zainstalowane, używane oraz
serwisowane. Jeśli MODUŁY nie spełnią tych warunków, wtedy przez okres 360 miesięcy od
daty sprzedaży widniejącej na fakturze bezpośredniego klienta, Sunpro Power gwarantuje,
zarówno naprawę jak i wymiana produktu lub zwrot zapłaconej przez KLIENTA ceny. Naprawa,
wymiana lub zwrot pieniędzy będzie jedynym i wyłącznym środkiem zgodnie z „Ograniczoną
Gwarancją Produktu” i nie powinna przekraczać okresu trzystu sześćdziesięciu miesięcy
określonego w niniejszym dokumencie. Zostanie to wykonane wyłącznie bezpośrednio
KLIENTOWI. Dokument „Ograniczonej Gwarancji Produktu” nie gwarantuje określonej mocy
wyjściowej, która będzie objęta wyłącznie klauzulą 2 dalej („Ograniczona Gwarancja Mocy
Szczytowej”).
2. Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej – ograniczone środki zaradcze
15-sto letnia
Jeśli przez okres piętnastu (15) lat od daty na fakturze KLIENTA jakikolwiek MODUŁ(y)
wykazuje(ą) moc wyjściową mniejszą niż 90% minimalnej mocy szczytowej sprecyzowanej w
kontrakcie wydanym w określonym dniu w Arkuszu Informacji o Produkcie Sunpro Power, pod
warunkiem, że strata w mocy jest stwierdzona przez producenta jako wynik defektów w
materiałach lub wykonaniu, Sunpro Power zastąpi brak mocy przez dostarczenie dodatkowych
MODUŁÓW do KLIENTA by uzupełnić braki w mocy lub zastąpi wadliwe MODUŁY (MODUŁ) na
koszt Sunpro Power.
30-sto letnia
Jeśli w okresie dwudziestu pięciu (30) lat od daty ukazanej na fakturze KLIENTA jakikolwiek
MODUŁ(y) wykazuje(ą) moc wyjściową mniejszą niż 80.2% minimalnej kontraktowej mocy
szczytowej sprecyzowanej w fakturze w Arkuszu Informacji o Produkcie Sunpro Power, pod
warunkiem, że strata mocy jest stwierdzona przez producenta jako wynik defektu w materiale
lub wykonaniu, Sunpro Power zastąpi stratę w mocy przez dostarczenie dodatkowych
MODUŁÓW do KLIENTA w celu uzupełnienia straty mocy lub przez zastąpienie wadliwych
MODUŁÓW na koszt Sunpro Power. Środki zaradcze określone w niniejszej klauzuli będą
jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi w „Limited Peak Power
Warranty”.
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Uwaga:
„Peak Power” to moc w watach, którą moduł PV generuje w swoim maksymalnym punkcie
mocy:
(a) Widmo światła AM 1.5,
(b) Napromieniowanie 1000W na ㎡ oraz
(c) Temperatura komórki to 25 stopni Celsjusza
Pomiary przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi w dniu produkcji modułów PV wzorcami
kalibracji i badań producenta, sprawdzonymi na zaciskach skrzynki przyłączowej. Normy
kalibracji producenta powinny być zgodne z normami stosowanymi przez instytucje
międzynarodowe akredytowane w tym celu.
3. Wyłączenia i ograniczenia
(1) W każdym przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone w
obowiązującym okresie gwarancyjnym.
(2) „Ograniczona Gwarancja produktu” oraz „Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej” nie
obowiązują w przypadku MODUŁÓW, które uległy:
A) Niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, zaniedbaniu lub wypadkowi;
B) Podmianie, niewłaściwej instalacji lub zastosowaniu;
C) Nieprzestrzeganiu instrukcji producenta dotyczących instalacji i konserwacji;
D) Naprawie lub zmian przez kogoś innego niż autoryzowany technik serwisu producenta
E) Przepływy spowodowane awarią zasilania, oświetlenie, powódź, pożar, przypadkowe
pęknięcie lub inne zdarzenia poza kontrolą producenta
(3) Zarówno „Limitowana Gwarancja Produktu”, jak i „Ograniczona Gwarancja Mocy
Szczytowej” nie pokrywają kosztów transportu, odprawy celnej, oraz innych kosztów
związanych ze zwrotem jakichkolwiek MODUŁÓW lub ponowną wysyłką naprawionych lub
zastąpionych MODUŁÓW, kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub ponowną
instalacją modułów PV
(4) Roszczenie gwarancyjne nie będzie honorowane, jeśli typ lub numer seryjny MODUŁÓW
został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny.
(5) Niniejsza "Ograniczona Gwarancja na Moduły PV" obowiązuje dla
MODUŁÓW
oznaczonych jako "klasa A" lub "klasa B". Sunpro Power wyraźnie odróżnia "Ograniczoną
gwarancji dla modułów PV oznaczonych klasą A", "Specjalną Ograniczoną gwarancji dla
modułów PV oznaczonych klasą B".
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4. Ograniczenie zakresu gwarancji
Niniejsze "Ograniczone gwarancje dla modułów PV" określone w niniejszym dokumencie
zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między
innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, zastosowania
lub aplikacji oraz wszelkie inne płatności lub zobowiązania Sunpro Power, chyba że inne
płatności lub zobowiązania są wyraźnie uzgodnione na piśmie, podpisane i zatwierdzone przez
Sunpro Power. Sunpro Power nie ponosi odpowiedzialności lub płatności za jakiekolwiek
uszkodzenia lub urazy osób lub własności lub za inne straty lub urazy wynikające z jakiejkolwiek
przyczyny wynikającej z MODUŁÓW lub z nimi związane, włączając bez limitu jakiekolwiek
defekty w MODULE lub od użytkowania bądź instalacji. Sunpro Power w żadnym wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe lub szczególne, niezależnie od
przyczyny. Utrata użytkowania, utrata zysków, utrata produkcji, utrata przychodów są zatem
wyraźnie, ale bez ograniczeń wykluczone. Całkowita odpowiedzialność Sunpro Power o ile
wystąpi, w postaci szkód lub w inny sposób, nie może przekroczyć wartości faktury zapłaconej
przez KLIENTA za pojedynczą jednostkę MODUŁU.
ODNOŚNIE SPRZEDAŻY DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH WYŁĄCZNIE: NIEKTÓRE STANY NIE
DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB WYŁĄCZENIA SZKÓD PRZEZ
PRAWO STANOWE. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ
NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO WAS.
5. Uzyskanie świadczenia gwarancyjnego
Jeżeli KLIENT uzna, za uzasadnione roszczenie objęte niniejszą "Ograniczoną gwarancją dla
modułów PV", natychmiastowe powiadomienie bezpośrednio do Sunpro Power powinno
zostać złożone poprzez wysłanie listu na adres Sunpro Power wymieniony poniżej lub wysłanie
listu e-mail na wymienione poniżej konto e-mail Sunpro Power. Wraz z powiadomieniem
KLIENT powinien dołączyć dowód roszczenia wraz z odpowiednim numerem seryjnym
MODUŁÓW oraz fakturę, na podstawie której MODUŁY zostały zakupione.
Zwrot modułów PV nie będzie akceptowany, chyba że Sunpro Power udzieliło wcześniejszej
pisemnej zgody.
6. Wieloznaczność
Jeśli część, postanowienie albo klauzula „Ograniczonej gwarancji na moduły PV” lub jej
zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, lub
niewykonalne, takie zachowanie nie będzie miało wpływu na wszystkie inne części,
postanowienia, klauzule lub zastosowania "Ograniczonej gwarancji na moduły PV" i w tym celu
takie części, postanowienia, klauzule lub zastosowania "Ograniczonej gwarancji na moduły PV"
będą traktowane jako odrębne.
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8. Spory
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w roszczeniu z tytułu rękojmi, do ostatecznej oceny
roszczenia zaangażowany jest międzynarodowy instytut badawczy pierwszej klasy, taki jak
Fraunhofer ISE we Freiburgu / Niemcy, TÜV SUD w Kolonii / Niemcy lub ASU Arizona State
University. Wszystkie opłaty i wydatki są pokrywane przez stronę przegrywającą, chyba że
postanowiono inaczej. Ostateczne prawo do złożenia wyjaśnień będzie przysługiwać Sunpro
Power.
DO SPRZEDAŻY DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH TYLKO: TA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE
WAM OKREŚLONE PRAWA. MOŻECIE RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA NA MOCY PRAWA
STANOWEGO, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU.
9. Różnice
Naprawa lub wymiana MODUŁÓW lub dostawa dodatkowych nie rozpoczyna obowiązywania
nowych warunków gwarancji, ani też oryginalne warunki niniejszej "Ograniczonej gwarancji na
moduły PV" nie zostaną przedłużone. Wszelkie wymienione MODUŁY staną się własnością
Sunpro Power, który będzie upoważniony do ich utylizacji. Sunpro Power ma prawo dostarczyć
inny typ (inny rozmiar, kolor, kształt i/lub moc) w przypadku zaprzestania przez Sunpro Power
produkcji wymienionych MODUŁÓW w momencie składania reklamacji.

10. Force wyższa,
Sunpro Power nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec dystrybutorów, ani odbiorców
końcowych w przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z
terminów oraz warunków sprzedaży, w tym niniejszej "Ograniczonej gwarancji na moduły PV",
z powodu działania Boga, wojny, zamieszek, strajków, braku odpowiedniej i wystarczającej siły
roboczej, materiału, zdolności produkcyjnych lub usterek technicznych, awarii produkcyjnych
oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym, bez
ograniczenia, wszelkie technologiczne lub fizyczne zdarzenia lub warunki, które nie są
racjonalnie znane lub rozumiane w momencie sprzedaży MODUŁÓW lub roszczenia.
11. Termin ważności (ważność)
Niniejsza "Ograniczona gwarancja na moc modułów PV" obowiązuje dla wszystkich
MODUŁÓW wysyłanych od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r.

