OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY KRYSTALICZNE PV
(obowiązuje od 1 listopada 2019 r.)

Chint Solar (Hong Kong) Company Limited (zwana dalej "Chint Solar") udziela ograniczonej gwarancji
nabywcom (zwanym dalej "klientami") modułów PV Chint Solar Crystalline. Warunki ograniczonej
gwarancji są następujące:

1. Ograniczona gwarancja na produkt - naprawa, wymiana lub zwrot
środków zaradczych
Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w punkcie 3, firma Chint Solar gwarantuje, że jej
moduły Crystalline PV (zwane dalej "modułami"), w tym fabrycznie zmontowane szkło, ogniwa,
materiał izolacyjny, rama, komponenty elektryczne, skrzynka przyłączeniowa, złącze i kabel, jeśli takie
istnieją, będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania,
eksploatacji, instalacji i konserwacji.

1). W przypadku produktu zwykłego, w okresie 144 miesięcy od daty dostawy do klienta
końcowego, ale nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy do pierwszego nabywcy z Chint Solar,
(dalej zwanym "datą rozpoczęcia gwarancji").

2). Dla produktu z podwójnym szkłem, w okresie 144 miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji. Jeśli
moduł zostanie uznany za wadliwy pod względem materiału lub wykonania, Chint Solar według
własnego uznania naprawi lub wymieni moduł lub zwróci cenę zakupu takiego wadliwego modułu
zapłaconą przez klienta w wyżej wymienionym terminie, w zależności od rodzaju wady. W celu
wyjaśnienia: "wady materiałowe lub wykonawcze" są zdefiniowane w normie IEC 61215, klauzula 7, IEC
61215, klauzula 10.1 i IEC 61730, klauzula 10.1 dla wad wizualnych oraz w normie IEC 61215, klauzula 10
dla wad elektrycznych i mechanicznych.
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Jak wszystkie materiały wystawione na działanie różnych warunków środowiskowych, komponenty
modułów podlegają naturalnej degradacji (starzeniu), a ich wygląd może ulec zmianie w okresie
gwarancji.
Opcje naprawy lub wymiany uszkodzonych modułów lub zwrotu ceny pozostałej wartości są
jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi gwarantowanymi w ramach niniejszej Ograniczonej
gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne i nie mogą wykraczać poza okres ograniczonej
gwarancji na produkt określony tutaj. Środki zaradcze będą wykonywane bezpośrednio tylko dla
klienta końcowego. Niniejsza Ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne nie
gwarantuje określonej mocy wyjściowej, która jest objęta wyłącznie postanowieniami punktu 2
poniżej ("Ograniczona gwarancja na moc szczytową - Ograniczone środki zaradcze").

2. Gwarancja na ograniczoną moc szczytową - Ograniczone środki
zaradcze
Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, Chint Solar
gwarantuje :

1). Zwykły produkt wykazuje moc wyjściową nie mniejszą niż 97,5% nominalnej mocy szczytowej
określonej w odpowiednim arkuszu danych lub na etykiecie modułu w standardowych warunkach
testowych (STC, zdefiniowanych jako STC): (a) spektrum światła AM 1,5, (b) natężenie promieniowania
o wartości 1000 W/m2, (c) temperatura ogniwa 25℃ przy promieniowaniu prostokątnym.) w ciągu
pierwszego roku od daty dostawy do klientów końcowych, ale nie później niż 6 miesięcy od daty
dostawy do pierwszego nabywcy z Chint Solar, (zwana dalej "datą rozpoczęcia gwarancji"), oraz
spadek mocy o nie więcej niż 0,6% rocznie w stosunku do nominalnej mocy szczytowej określonej w
odpowiednim arkuszu danych w STC od drugiego do 25 roku.
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W związku z tym, pod koniec dwudziestego piątego roku od "daty rozpoczęcia gwarancji", moduły
nadal będą produkować moc wyjściową na poziomie co najmniej 83,1% na podstawie podanej mocy
nominalnej w STC.
Gwarancja na normalne osiągi linii produktów

2). Podwójny produkt szklany wykazuje moc wyjściową nie mniejszą niż 97,5% nominalnej mocy
szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych lub etykiecie modułu w STC w ciągu
pierwszego roku od "daty rozpoczęcia gwarancji", a moc wyjściowa z przodu zmniejsza się o nie
więcej niż 0,5% rocznie nominalnej mocy szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych w
STC od drugiego do trzydziestego roku. W związku z tym, pod koniec trzydziestego roku od "daty
rozpoczęcia gwarancji", moduły nadal będą produkować moc wyjściową na poziomie co najmniej
83,0% na podstawie podanej mocy nominalnej w STC.
Gwarancja na produkty z serii Double Glass Linear Performance
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W przypadku powyższej utraty mocy mierzonej przez zakład Chint Solar lub niezależny instytut
badawczy uznany przez obie strony, firma Chint Solar (według własnego uznania) uznaje, że jest ona
spowodowana wadami materiałowymi lub wykonawczymi i przysługuje jej roszczenie z tytułu
niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne. Firma Chint Solar zaradzi
takiej utracie mocy, dostarczając klientowi dodatkowe moduły w celu zrekompensowania takiej utraty
mocy, albo naprawiając lub wymieniając uszkodzone moduły według uznania firmy Chint Solar.
Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie 2 są jedynymi i wyłącznymi środkami
zaradczymi przewidzianymi w ramach "Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej - Ograniczone
środki zaradcze".
Uwaga: Każdy pomiar mocy, o którym mowa w niniejszym dokumencie, powinien być przeprowadzony
zgodnie z normą IEC 60904 i podlegać - niepewności pomiaru mocy ±3%.

3. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji
A. W każdym przypadku wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być składane zgodnie z
instrukcjami określonymi w punkcie 4 niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły
fotowoltaiczne, w obowiązującym okresie gwarancji.

B. Ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne nie ma zastosowania do
żadnych modułów, które podlegały następującym okolicznościom:

• Niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie lub wypadek;
• Przeróbka, demontaż, ponowna instalacja i/lub niewłaściwa instalacja lub zastosowanie;
• Niestosowanie się do instrukcji montażu i konserwacji Chint Solar;
• Naprawa lub zmiany dokonywane przez osoby, które nie były wcześniej upoważnione lub
zatwierdzone
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przez Chint Solar;

• Awarie spowodowane przez otaczające wyposażenie modułu;
• Zastosowanie w nietypowych warunkach lub środowiskach (takich jak wysoka temperatura,
wysoka wilgotność itp.), które odbiegają od specyfikacji produktu i instrukcji montażu;

• Użytkowanie w celach niezwiązanych z wytwarzaniem energii słonecznej;
• Połączenie z modułami fotowoltaicznymi innych producentów lub modułami Chint Solar, które są
z innego modelu lub mają inną specyfikację mocy, bez uprzedniej zgody Chint Solar.

• Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przechowywania z naruszeniem zwykłych zasad
transportu lub przechowywania lub takich określonych przez Chint Solar, po dostarczeniu modułów
do klienta;

• Naturalnie występujące zarysowania, plamy, zużycie mechaniczne, rdza, degradacja, odbarwienia
lub inne zmiany, które wystąpiły po wysyłce z Chint Solar, a które nie mają wpływu na wydajność
energetyczną lub wytrzymałość mechaniczną modułu, ale nie ograniczają się do poniższych zmian
wizualnych w okresie gwarancji:

a. Nieznaczne odbarwienie laminatu.
b. Nieznaczna utrata przezroczystości szkła.
c. Nieznaczny wzrost chropowatości powierzchni.
d. Niewielkie uszkodzenie ramy z powodu naprężeń środowiskowych.
e. Nieznaczne uszkodzenia skrzynki przyłączeniowej spowodowane obciążeniem
środowiskowym lub oznaką korozji.
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f.

Nieznaczne uszkodzenia złączy i kabli spowodowane obciążeniem środowiskowym lub
oznaką korozji.

g. Niewielkie uszkodzenia mocowania ramy z powodu naprężeń środowiskowych.
• Przepięcia w sieci, powódź, pożar, przypadkowa awaria lub inne zdarzenia spowodowane siłą
natury, siłą wyższą lub innymi nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza zasięgiem
wpływu Chint Solar.

C. Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne Crystalline PV nie obejmuje żadnych opłat
transportowych, odpraw celnych ani innych kosztów związanych ze zwrotem modułów, ponowną
wysyłką naprawionych lub wymienionych modułów, ani kosztów związanych z instalacją,
usunięciem lub ponowną instalacją modułów, ani też utraty zysków z wytwarzania systemu.

D. Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane, jeśli typ lub numer seryjny modułów został
zmieniony, usunięty lub uczyniony nieczytelnym.

E. Firma Chint Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała osób lub
mienia, ani za inne straty lub obrażenia ciała wynikające z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej z
zastosowania modułów lub z nimi związanej, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie wady modułów
lub wynikające z ich zastosowania lub instalacji. W żadnym wypadku Chint Solar nie ponosi
odpowiedzialności za przypadkowe, wynikłe z tego straty w użytkowaniu, utratę zysków, utratę
przychodów, utratę produkcji lub specjalne szkody. Ewentualna łączna odpowiedzialność Chint
Solar z tytułu szkód lub innych przyczyn nie może przekroczyć wartości faktury za moduły, których
to dotyczy, zapłaconej przez klienta.

4. Uzyskanie wydajności gwarancyjnej
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A. Roszczenia gwarancyjne należy przesyłać do (a) dealera, który sprzedał moduły, lub (b)
autoryzowanego dystrybutora Chint Solar, który sprzedał moduły, lub (c) Chint Solar
bezpośrednio na adres: 1335 Bin’an Rd, Binjiang District, Hangzhou, 310053, Chiny

B. Roszczenia gwarancyjne muszą być przesłane listem poleconym lub kurierem lub innym
urzędowym dokumentem ważnym pod względem prawnym i pisemnym. Reklamacje muszą zawierać
typ modelu modułu oraz numer seryjny uszkodzonych modułów (oba znajdują się na etykiecie
modułu), datę instalacji, miejsce i adres instalacji, dokładny opis zaobserwowanej usterki oraz (jeśli
dotyczy, dodatkowe informacje, które mogą być przypisane do analizy usterki, zdjęcia uszkodzonych
modułów, schemat obwodu systemu, wszelkie zapisy z monitoringu danych systemowych), wraz z
kopią odpowiedniej faktury i umowy kupna, datę dostawy ze stwierdzeniem: "Niniejszym
akceptujemy i wyrażamy zgodę na wybór prawa, wybór rzeczoznawcy majątkowego oraz wybór
arbitrażu, jak określono w punkcie 6 Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne,
na której opiera się nasze roszczenie". Niekompletne zgłoszenia, które nie spełniają terminu
zgłoszenia określonego w punkcie 4, sekcji C, nie będą rozpatrywane.

C. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji przepadają, jeśli (a) klient nie
powiadomi firmy Chint Solar na piśmie o takim roszczeniu zgodnie z punktem 4 sekcja A w ciągu
trzydziestu (30) dni od odkrycia lub po tym, gdy klient powinien był odkryć wadę zgłoszoną w
ramach gwarancji; lub (b) klient nie rozpocznie postępowania sądowego lub arbitrażowego w ciągu
sześciu (6) miesięcy od prawidłowego zgłoszenia roszczenia.

D. Chint Solar jest uprawniona do dostarczenia innego typu modułu (w razie potrzeby o innych
właściwościach) w celu zastąpienia go, jeśli w momencie otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego nie
jest on już produkowany.
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E. Naprawa, wymiana lub dodatkowa dostawa modułu nie odnawia ani nie przedłuża okresu
gwarancji.

F. Każdy reklamowany/wadliwy produkt, który został zastąpiony przez Chint Solar, staje się
własnością Chint Solar. Reklamowany/wadliwy produkt zostanie zwrócony lub w inny sposób usunięty
zgodnie z instrukcjami firmy Chint Solar i na koszt klienta.

5. Rozdzielność
W przypadku, gdy część, postanowienie niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły
fotowoltaiczne lub zastosowanie ich do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie będzie miało to wpływu na pozostałe części,
postanowienia, punkty lub zastosowania niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły
fotowoltaiczne i w tym celu pozostałe części, postanowienia, punkty lub zastosowania niniejszej
Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne będą traktowane jako rozłączne.

6. Sprawy sporne
Żadne powództwo, niezależnie od jego formy, wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji na
krystaliczne moduły fotowoltaiczne lub w jakikolwiek sposób z nią związane, nie może zostać
wniesione przeciwko Chint Solar później niż sześć (6) miesięcy po wystąpieniu przyczyny
roszczenia.
Dla wygody klientów Chint Solar może udostępnić niniejsze warunki gwarancji w kilku językach.
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W przypadku odchyleń pierwszeństwo ma wersja angielska.
W przypadku sporu dotyczącego roszczenia gwarancyjnego, pierwszorzędny międzynarodowy
instytut wyznaczony przez Chint Solar, taki jak Fraunhofer ISE we Freiburgu w Niemczech lub TÜV
Rheinland w Kolonii/Chinach, TÜV SUD w Chinach, Intertek, CSA i inne laboratoria badawcze (CBTL)
akredytowane przez IECEE, są zaangażowane w ocenę roszczenia. Wszelkie opłaty i wydatki ponosi
strona przegrywająca, chyba że postanowiono inaczej.
Ostateczne prawo do interpretacji przysługuje Chint Solar.

GLOBAL SERVICE CENTERS
Chint Solar (Zhejiang) Company Limited
1335 Bin’an Rd, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang province, China
Kod Pocztowy 310053
Tel: + 86 571 5603 1888
Fax: + 86 571 5603 2383
ZAKŁADY PRODUKCYJNE
Hangzhou / Haining / Vietnam
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