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Ogólne Warunki Gwarancji na panele fotowoltaiczne AE SOLAR  

 

1. Definicje: 

• Producent - AE Alternative Energy GmbH 

Messerschmittring 54, 86343 

Koenigsbrunn, Niemcy 

• Przedstawiciel - Dystrybutor wyznaczony 

przez Producenta i / lub Sprzedającego 

mający prawo do sprzedaży Produktu na 

wyznaczonym terytorium; 

• Produkt - moduł (-y) fotowoltaiczne (PV) 

„AE SOLAR” lub ich komponenty, 

produkowane przez Producenta i 

sprzedawane za pośrednictwem 

Przedstawicieli; 

• Klient - osoba fizyczna lub prawna, która 

zakupiła Produkty od Przedstawiciela 

Producenta na danym terytorium. 

2. Gwarancja wynikająca z tego dokumentu jest 

udzielana wyłącznie klientowi końcowemu. 

Gwarancja nie dotyczy przedstawicieli 

handlowych oraz firm instalacyjnych lub 

nabywców używanych produktów. Gwarancja 

może zostać udzielona przedstawicielom 

handlowym w przypadku, gdy działają oni jako 

końcowy konsument, który wprowadza Produkt 

do użytku. Gwarancja obowiązują na terenie Unii 

Europejskiej. 

 

3. Udziela się 12 letniej gwarancji na produkt. 

Producent gwarantuje Klientowi, że Produkt 

będzie wolny od wad materiałowych i 

produkcyjnych w normalnych warunkach 

stosowania, użytkowania i serwisu w okresie 

rozpoczynającym się od daty zakupu Produktu 

przez Klienta, ale nie później niż 12 miesięcy od 

daty produkcji („Data rozpoczęcia gwarancji.  Jeśli 

Produkt nie będzie zgodny z niniejszą 

Ograniczoną Gwarancją na Produkt w ciągu tego 

dwunastoletniego okresu w normalnych 

warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania 

i serwisu, Producent, według uzasadnionej opcji, 

albo (a) naprawi lub wymieni wadliwy Produkt na 

Klienta w celu wymiany Produkt lub części lub (b) 

zapewniają Klientowi zwrot równy bieżącej cenie 

rynkowej porównywalnego Produktu w 

momencie zgłoszenia roszczenia Klienta. 

Niniejsza „12-letnia ograniczona gwarancja na 

produkt” nie gwarantuje określonej mocy 

wyjściowej, która będzie objęta wyłącznie 

rozdziałem 4 poniżej („25-letnia gwarancja na 

działanie liniowe”). 

 

4. Udziela się 30 letniej gwarancji liniowej. 

Producent gwarantuje, że przez okres jednego (1) 

roku od Daty rozpoczęcia gwarancji rzeczywista 

moc wyjściowa Produktu będzie nie mniejsza niż 

97% mocy znamionowej podanej na etykiecie. Od 

drugiego roku gwarancja mocy wyjściowej będzie 

obniżać się co roku o 0,57% w każdym z 

pozostałych 29 lat, tak że w ciągu 30 lat zostanie 

osiągnięta rzeczywista moc wyjściowa wynosząca 

co najmniej 80% mocy znamionowej podanej na 

produkcie . Wartościami wyjściowymi mocy są 

wartości zmierzone w standardowych warunkach 

badania w następujący sposób: a) widmo 

świetlne AM 1,5; (b) napromieniowanie 1000 W 

na m2; (c) temperatura komórki 25 stopni 

Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem 

prostym. Jeżeli Produkt nie spełnia 

gwarantowanych poziomów mocy wyjściowej 

określonych powyżej podczas pomiaru przez 

Producenta lub przez niezależny instytut 

pomiarowy w standardowych warunkach 

testowych (IEC 61215), biorąc pod uwagę zakres 

tolerancji pomiaru wynoszący ± 3%, Producent, 

według swojego wyłącznego i absolutnego 

według własnego uznania (i) naprawi Produkt; (ii) 

uzupełnić taki niedobór mocy poprzez: (a) 

dostarczenie Klientowi dodatkowego Produktu 

lub (b) wymianę Produktu; lub (iii) zwróci różnicę 

między gwarantowaną minimalną mocą 
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wyjściową a rzeczywistą mocą wyjściową 

(mierzoną w standardowych warunkach 

testowych) pomnożoną przez bieżącą cenę 

rynkową produktu lub porównywalnego modelu 

w momencie reklamacji klienta. 

5. Niezależnie od przyczyn źródłowych, niniejsza 

gwarancja nie obejmuje następujących 

przypadków: 

• nieprawidłowe użycie, modyfikacje 

produktu lub niewłaściwa obsługa (np. 

nie stosowanie się do informacji 

określonych w odpowiednich dodanych 

instrukcjach instalacji lub informacji o 

produkcie); 

• błędy związane z instalacją, 

użytkowaniem związanych z naruszeniem 

instrukcji instalacji i obsługi, niewłaściwej 

statyczności itp .; 

• nieprawidłowa konfiguracja systemu, np. 

instalacja wzajemnie niekompatybilnych 

Produktów, a także nieodpowiednia 

konstrukcja systemu, szczególnie 

niekompatybilny falownik; 

• nieprawidłowe lub nieodpowiednie prace 

serwisowe lub konserwacyjne (np. nie 

stosowanie się do informacji określonej 

w odpowiednich dodanych informacjach 

o produkcie); 

• szkody spowodowane przez nadmiernie 

zanieczyszczone  środowisko, takie jak 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, jak 

również pożar, wybuch, dym lub 

zwęglenie; 

• pęknięcie przedniej szyby na skutek 

uderzenia zewnętrznego 

spowodowanego latającymi 

przedmiotami lub naprężeniem 

zewnętrznym; 

• szkody spowodowane przez akty natury, 

w szczególności błyskawice, grad, mróz, 

śnieg, burze itp. Lub szkody 

spowodowane przez akty przemocy, 

wandalizm itp .; 

• uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej, w 

której Produkt jest zainstalowany, lub 

spowodowane czynnikami takimi jak 

wahania napięcia, szczyty mocy, 

nadmierne napięcie, awaria zasilania itp 

.; 

• zadrapania, ślady, zużycie mechaniczne, 

rdza, pleśń, degradacja, odbarwienie i 

inne zmiany, które pojawiają się po 

dostarczeniu produktu, ale które nie 

powodują żadnego negatywnego wpływu 

na stabilność mechaniczną produktu lub 

obniżenie wydajności przekraczające 

poziomy określone w gwarancji 

wydajności. 

• Numer seryjny lub etykieta produktu 

została usunięta, zmieniona, usunięta lub 

stała się nierozpoznawalna lub jeśli nie 

można jej już wyraźnie odróżnić z innych 

przyczyn niezależnych od producenta i 

dlatego nie można jednoznacznie 

zidentyfikować produktu. 

• Niniejsza gwarancja nie dotyczy 

produktu, który jest używany przez 

przewoźników mobilnych, takich jak 

pojazdy silnikowe lub statki. To samo 

dotyczy używania produktu przy dużym 

obciążeniu śniegiem, gdy warunki 

użytkowania przekraczają specyfikacje 

określone w odpowiednich informacjach 

o produkcie. 

6. Warunkiem dochodzenia praw wynikających z 

niniejszej gwarancji jest poinformowanie 

przedstawiciela handlowego Produktu na piśmie 

o domniemanym roszczeniu lub że; (ii) to 

pisemne powiadomienie zostało wysłane 

bezpośrednio na adres wymieniony w ust. 1 w 

przypadku, gdy przedstawiciel handlowy już nie 

istnieje (np. z powodu zaniechania działalności 
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lub bankructwa). Do niniejsza gwarancji stosuje 

się prawa Republiki Litewskiej. 

 

7. We wszystkich przypadkach Producent ma 

możliwość wyboru sposobu rozstrzygania 

roszczeń gwarancyjnych. Producent może w tym 

celu korzystać z usług jednostki obsługi klienta 

lub partnera serwisowego. Producent przyjmuje 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji wydajności 

tylko wtedy, gdy parametry wydajności 

zmierzone w STC (Standardowe warunki testowe) 

nie są osiągnięte. Produkt wysłany do Producenta 

w trakcie procesu reklamacyjnego pozostaje 

własnością Klienta do czasu zakończenia kontroli. 

Jeżeli w trakcie gwarancji nastąpi wymiana, 

własność produktu przechodzi na producenta. 

Jeśli Producent dostarczy Produkt zamienny lub 

dodatkowy na podstawie niniejszych warunków 

gwarancji, produkt zamienny lub dodatkowy, to 

jego jakość będzie podobna lub równoważna z 

gamy Produktów dostępnych w momencie 

reklamacji, o ile są one odpowiednie do 

zamierzonego celu a jeśli oryginalny typ produktu 

nie jest już dostępny. W przypadku stłuczenia 

szkła obliczenia statyczne w celu weryfikacji 

podkonstrukcji są dodatkowym warunkiem 

realizacji roszczenia z tytułu gwarancji. W 

przypadku nowo dostarczonego lub 

naprawionego produktu obowiązuje tylko 

pozostały czas pierwotnego okresu gwarancji. 

8. Jeśli część, postanowienie lub paragraf niniejszej 

Ograniczonej gwarancji lub jej zastosowanie do 

jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie 

uznane za nieważne lub niemożliwe do 

spełnienia, to nie wpłynie to na stosowanie 

niniejszej Ograniczonej gwarancji, a wszystkie 

stosowne jej części, postanowienia, klauzule lub 

wnioski Ograniczonej gwarancji będą traktowane 

jako rozdzielne. 

9. Niniejsze warunki gwarancji obowiązują od 1 

stycznia 2020 r. i mają zastosowanie do 

wszystkich modułów fotowoltaicznych 

sprzedanych klientowi w tym dniu lub później. 

 

        

 


