
 

 

 
1. Z zastrzeżeniem warunków, wyjątków  i ograniczeń określonych poniżej, VIETNAM SUNERGY JOINT 

STOCK COMPANY („VSUN”) niniejszym udziela następującej, Ograniczonej Gwarancji na moduły 
fotowoltaiczne (dalej „Ograniczona Gwarancja”) dla końcowego nabywcy na jego własny użytek (dalej 
„Klient”) dowolne z wymienionych (i żadnych innych) modeli marki modułów fotowoltaicznych 
wymienionych poniżej („Produkt/-y/-ów”): 
 

Produkty objęte gwarancją: 
VSUN/CSUN XXX-72M/P/MH/PH(XXX=320,325,330,335,340,345,350,355,360,365,370,375,380...) 
VSUN/CSUN XXX-60M/P/MH/PH-DG(XXX=265,270,275,280,285,290,295,300,305,310,315,320...) 
VSUN/CSUN XXX-54M/P/MH/PH-DG(XXX=230,235,240,245,250,255,260,265,270,275,280,285,290...) 
VSUN/CSUN XXX-48M/P/MH/PH -DG(XXX=200,205,210,215,220,225,230,235,240,245,250,255,260...) 
VSUN/CSUN XXX-36M/P/MH/PH -DG(XXX=135,140,145,150,155,160,165,185,190...) 
VSUN/CSUN XXX-72M(XXX=190,195,200,205,210,215,220,225,230,235...) 
VSUN/CSUN XXX-144M/MH(XXX=370,375,380,390,395,340...) 
VSUN/CSUN XXX-120M/MH(XXX=320,325,330,335...) 
VSUN/CSUN XXX-60BMH-DG(XXX=290,295,300,305,310,315,320...) 
VSUN/CSUN XXX-72BMH-DG(XXX=350,355,360,365,370,375,380...) 
 
M – moduły monokrystaliczne 
P – moduły polikrystaliczne 
MH – moduły monokrystaliczne (stosowane w instalacjach fotowoltaicznych o maksymalnym napięciu do 1500VDC) 
PH – moduły polikrystaliczne (stosowane w instalacjach fotowoltaicznych o maksymalnym napięciu do 1500VDC) 
BMH – moduły monokrystaliczne BiFacial (stosowane w instalacjach fotowoltaicznych o maksymalnym napięciu do 1500VDC) 
DG – moduły szkło-szkło (double glass) 

 
2. 12-letnia ograniczona gwarancja na Produkt. 

VSUN gwarantuje, że Produkt będzie wolny od poważnych, wizualnych wad materiałowych  
i produkcyjnych, które zdefiniowano w IEC61215, IEC61730, UL1703/UL61730 oraz że będzie wolny od 
nieprawidłowej mocy wyjściowej w normalnych warunkach stosowania i użytkowania, instalacji  
i serwisowania zgodnie z instrukcją instalacji VSUN przez okres 12lat od daty rozpoczęcia Gwarancji (jak 
zdefiniowano poniżej). Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji będą honorowane tylko wtedy, gdy Klient 
będzie mógł udowodnić, że wspomniane wady wizualne wynikają wyłącznie z wad materiałowych lub 
produkcyjnych lub powodują nieprawidłową moc wyjściową podczas 12-letniego okresu gwarancyjnego  
w ramach normalnego stosowania, użytkowania, instalacji oraz serwisowania określonych w instrukcji 
instalacji VSUN.  
Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej, które są określone w punkcie 
3. (poniżej „Ograniczona Gwarancja Mocy Wyjściowej”). 
Uwaga: 12-letnia Ograniczona Gwarancja na materiały lub wykonanie obejmuje tylko rodzaje materiałów 
dostarczanych przez VSUN i nie obejmuje materiałów dostarczanych przez Klienta. 
 

3. Ograniczona Gwarancja Mocy Wyjściowej. 
A. W normalnych warunkach stosowania, użytkowania, instalacji i serwisu określonych w instrukcji 

instalacji VSUN, VSUN gwarantuje, że w ciągu 30lat od daty rozpoczęcia gwarancji w przypadku 
Produktów: 
 polikrystalicznych: w ciągu pierwszego roku moc wyjściowa nie będzie mniejsza niż 97,5% 

minimalnej mocy wyjściowej, zgodnie ze specyfikacją danych technicznych produktu, a następnie 
utrata mocy wyjściowej nie przekroczy 0,7% rocznie, kończąc na 77,2% w 30-tym roku, 

 monokrystalicznych: w ciągu pierwszego roku moc wyjściowa nie będzie mniejsza niż 97% 
minimalnej mocy wyjściowej, zgodnie ze specyfikacją danych technicznych produktu, a następnie 
utrata mocy wyjściowej nie przekroczy 0,68% rocznie, kończąc na 77,28% w 30-tym roku, 

 polikrystalicznych szkło-szkło: w ciągu pierwszego roku moc wyjściowa nie będzie mniejsza niż 
97,5% minimalnej mocy wyjściowej, zgodnie ze specyfikacją danych technicznych produktu,  
a następnie utrata mocy wyjściowej nie przekroczy 0,5% rocznie, kończąc na 83% w 30-tym roku, 



 

 

 
monokrystalicznych szkło-szkło (w tym BiFacial): w ciągu pierwszego roku moc wyjściowa nie 
będzie mniejsza niż 97% minimalnej mocy wyjściowej, zgodnie ze specyfikacją danych technicznych 
produktu, a następnie utrata mocy wyjściowej nie przekroczy 0,48% rocznie, kończąc na 83%  
w 30-tym roku. 
 

B. Moc wyjściowa Produktu jest testowana w Standardowych Warunkach Testowych (STC) przez stronę 
trzecią akredytowaną przez VSUN. STC obejmują: 
 spektrum światła AM 1,5, 
 naświetlanie przez światło o mocy 1000W/m2 
 utrzymanie temperatury komórki wynoszącej 25±2ºC 
Pomiary są przeprowadzane na zaciskach skrzynki przyłączeniowej zgodnie z kalibracją i normami 
testowymi VSUN obowiązującymi w dniu wyprodukowania modułu fotowoltaicznego zgodnie z normami 
IEC61215 i IEC60904. Rozszerzona niepewność pomiaru 2σ(Pmpp) wynosi ≤ ± 3%.  
 

C. Środki zaradcze określone w punkcie 7 są jedynymi i wyłącznymi zadośćuczynieniami udzielonymi  
w ramach Ograniczonej Gwarancji. Klient powinien powiadomić o wadzie VSUN lub jej autoryzowanych 
sprzedawców na piśmie w ciągu 30-tu dni roboczych od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub usterki 
dostarczonych w ramach niniejszej gwarancji. 

D. Jeżeli moduły fotowoltaiczne są używane w środowisku o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności, 
patrz punkt 7.2 w Instrukcji Instalacji Modułów Fotowoltaicznych z Krzemu Krystalicznego. 

 
4. Data Rozpoczęcia Gwarancji 

Data Rozpoczęcia Gwarancji została określona jako data instalacji lub 90dni po dostawie przez VSUN  
(w zależności od tego, która data jest wcześniejsza). 

 
5. Zastrzeżenia Dodatkowe 

Klient ma prawo dochodzić roszczeń z każdej z wyżej wymienionych gwarancji pod warunkiem jednak, że 
jeśli roszczenia wynikają z wielu Ograniczonych Gwarancji z jednego zdarzenia, to w momencie kiedy VSUN 
usunie takie zdarzenia, jak określono powyżej, uznaje się, że VSUN rozwiązało wszystkie mające 
zastosowanie roszczenia gwarancyjne wynikające z takiego zdarzenia. 

 
6. Wyłączenia i ograniczenia 

A. Roszczenia gwarancyjne należy składać na piśmie do VSUN lub jej autoryzowanych dystrybutorów  
w odpowiednim okresie gwarancji, bez wyjątku. 

B. Ograniczona Gwarancja nie dotyczy Produktów, które zostały poddane: 
 zmianie, naprawy lub modyfikacji bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody VSUN, 
 usuwaniu Produktów i ponownej instalacji w nowej witrynie, 
 nieprzestrzeganiu instrukcji instalacji obsługi VSUN; szczególnie w przypadku instalacji lub 

dokonywaniu napraw, kiedy Produkt podlega gwałtownemu zderzeniu i deptaniu przez operatora,  
a Produkt jest poobijany, porysowany lub zgnieciony, 

 niewłaściwemu użytkowaniu, zaniedbaniu lub wypadkowi podczas składowania, transportowi, 
niewłaściwej obsłudze instalacji lub jej zastosowania, 

 przepięciom elektrycznym, wyładowaniom atmosferycznym, powodziom, pożarom, aktom 
wandalizmu, manipulacjom, przypadkowym pęknięciom, przebarwieniom, pleśni lub innym 
zdarzeniom pozostającym poza kontrolą VSUN, w tym między innymi wszelkie zdarzenia lub 
warunki technologiczne i fizyczne, które nie są racjonalnie znane lub zrozumiałe w momencie zakupu 
przez Klienta Produktu 

 instalacji na platformach mobilnych lub w środowisku morskim, bezpośrednim kontaktom ze 
środkami korozyjnymi lub słoną wodą, uszkodzeniom spowodowanym przez szkodniki lub 
wadliwemu działaniu elementów systemu PV oraz innym warunkom pracy, które nie są wyraźnie 
dozwolone w instrukcji instalacji 



 

 

 
 zmianie, usunięciu lub zatarciu oryginalnej etykiety Produktu. 

 
C. Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane jeśli typ lub numer seryjny modułu fotowoltaicznego 

zostały zmienione, usunięte lub nieczytelne. 
 

D. Niniejsza „Ograniczona Gwarancja na Moduły Fotowoltaiczne” dotyczy wyłącznie produktów zgodnych.  
 
 
E. Wszelkie dodatkowe Produkty dostarczone, a także wszelkie Produkty naprawione lub wymienione przez 

VSUN na podstawie roszczenia gwarancyjnego będą objęte tymi samym ograniczonymi gwarancjami  
i warunkami, co pierwsze zakupione Produkty, które były przedmiotem roszczenia; żadne okresy 
gwarancyjne ani warunki nie zostaną przedłużone z powodu roszczenia gwarancyjnego lub środka 
naprawczego. VSUN dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań w celu zastąpienia wadliwych 
Produktów nowymi lub odnowionymi Produktami tej samej lub podobnej wielkości i estetyki, ale 
zastrzega sobie prawo do dostarczenia innego typu Produktu w przypadku, gdy VSUN zaprzestał 
produkcji typu Produktu będącego przedmiotem roszczenia gwarancyjnego, pod warunkiem, że taki inny 
typ Produktu jest zgodny z Systemem PV Klienta. VSUN zastrzega, iż jakiekolwiek wymienione wskutek 
realizacji Ograniczonej Gwarancji moduły stają się jego własnością. 

 
7. Naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy 

A. W przypadku spełnienia warunków niniejszej 12-letniej Ograniczonej Gwarancji, które ujawniły się 
Klientowi w tym 12-letnim okresie gwarancyjnym VSUN zastrzega sobie prawo na  wyłączny wybór  
i decyzję do zadośćuczynienia dla odpowiednich Produktów: 

i. zwrócić rzeczywistą wartość  gotówkową wadliwych Produktów lub aktualną cenę rynkową 
odpowiednich nowych Produktów; w tym celu Rzeczywista Wartość Gotówkowa jest 
zdefiniowana jako cena w momencie zakupu Produktów pomniejszona o kwotę równą 3,5% tej 
ceny za każdy z 365 dni (i 16% tej ceny za pierwszy rok) po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji do 
zakończenia trzydziestu okresów. 

ii. naprawić wadliwe Produkty bez żadnych opłat lub wymienić wadliwe Produkty bądź ich części 
na nowe lub regenerowany odpowiednik bez dodatkowych opłat. 

B. Jeśli Produkt w normalnych warunkach stosowania, użytkowania i serwisowania nie spełni warunków 
Ograniczonej Gwarancji Mocy Wyjściowej Produktu w okresie gwarancyjnym i jeżeli takie zmniejszenie 
mocy wynika z wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach stosowania, użytkowania  
i serwisowania VSUN zastrzega sobie prawo na  wyłączny wybór i decyzję do zadośćuczynienia dla 
odpowiednich Produktów: 

i. naprawić wadliwe Produkty bez żadnych opłat lub wymienić wadliwe Produkty bądź ich części 
na nowe lub regenerowany odpowiednik bez dodatkowych opłat, 

ii. zapewnić Klientowi dodatkowe Produkty w celu uzupełnienia takiego spadku mocy, pod 
warunkiem, że Klient ma możliwość zamontowania takich dodatkowych Produktów, 

iii. zwrot spadku mocy w oparciu o rzeczywistą wartość gotówkową. 
 

W przypadku wyboru przez VSUN opcji A(ii) lub B(i) lub B(ii) VSUN ponosi wszelkie opłaty 
ubezpieczeniowe i transportowe (z wyjątkiem transportu lotniczego), odprawy celne i wszelkie inne 
koszty zwrotu Wadliwego Produktu do VSUN i wysłanie naprawionego lub wymienionego Produktu dla 
Klienta. Koszty i wydatki związane z ich usunięciem, instalacją lub ponowną instalacją pozostają po 
stronie Klienta. 
 

8. Ograniczenie Zakresu Gwarancji 
Niniejsze Ograniczone Gwarancje określone w niniejszym dokumencie  w sposób wyraźny zastępują  
i wykluczają wszelkie inne zarówno wyraźne lub domniemane gwarancje, w tym między innymi gwarancje 
przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, użycia lub zastosowania oraz wyłączają wszelkie  



 

 

 
inne obowiązki lub zobowiązania ze strony VSUN, chyba, że takie inne obowiązki lub zobowiązania zostały 
wyraźnie uzgodnione na piśmie, podpisane i zatwierdzone przez VSUN. 
 
VSUN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu oraz uszkodzeniu/urazu 
ciała oraz inne straty lub urazy powstałe z jakiegokolwiek powodu wynikającego z/lub związanego z użyciem 
modułów, włączywszy, bez ograniczeń, jakiekolwiek usterki modułu oraz szkody wynikające z jego 
użytkowania lub instalacji. 
VSUN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie lub szczególne usterki 
spowodowane w jakikolwiek sposób. Dlatego też straty wynikające z niemożności użytkowania Produktów, 
utraty zysków, strat w produkcji i przychodach są wyłączone, bez ograniczeń, z zakresu odpowiedzialności 
wynikających z Ograniczonej Gwarancji. 
Odpowiedzialność VSUN, jeśli taka istnieje, za szkody lub w inny sposób, nie może przekroczyć 
Rzeczywistej Wartości Gotówkowej Produktów, które są przedmiotem roszczenia lub sporu.  
PRZY SPRZEDAŻY TYLKO W USA: NIEKTÓRE STANY W USA NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ 
DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB WYKLUCZENIA SZKÓD PRZEZ PRAWO PAŃSTWOWE. 
POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

 
9. Niniejsza gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę końcowego i może być przeniesiona na każdego 

kolejnego właściciela lokalizacji lub kolejnego posiadacza produktu wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej, gdy Produkt/-y pozostają w pierwotnym miejscu zainstalowania. 
 

10. Uzyskanie Gwarancji 
A. W celu uzyskania usługi gwarancyjnej w ramach Ograniczonej Gwarancji, Klient powinien niezwłocznie 

powiadomić regionalne centrum obsługi klienta VSUN. Wraz z powiadomieniem Klient powinien 
załączyć dowód roszczenia, taki jak: opis wady, pełny numer seryjny wydrukowany na etykiecie modułu, 
zdjęcie kodu kreskowego, kopia faktury handlowej i data dostawy jego produkty. W przypadku zwrotu 
Produktów do kontroli, naprawy lub wymiany przez VSUN, VSUN przekaże klientowi Autoryzację 
Zwrotu Towaru (RMA). VSUN nie zaakceptuje zwrotu jakichkolwiek modułów bez RMA. 

B. Jeśli VSUN stwierdzi, że Produkt/-y nie jest wadliwy lub że deficyt wydajności nie jest objęty niniejszą 
gwarancją, VSUN zwróci Produkt/-y Klientowi na koszt Klienta i nie będzie miał żadnych dalszych 
zobowiązań do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy. 

 
Obsługa Klienta VSUN: 
Adres:  Lot III-Dong Vang Area,  

Dinh Tram Industrial Zone,  
Hoang Ninh Commune, 
Viet Yen District,  
230000 Bac 
Giang Province, VIETNAM 

PC: 230000 
Tel: 02403.566.688 
E-mail: vsun@vietnamsunergy.com 
Web: vsun-solar.com 

 
11. Siła wyższa 

VSUN nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej za sprawy 
wynikające z niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek warunków sprzedaży, w tym 
niniejszej Ograniczonej Gwarancji, z powodu pożaru, powodzi, zamieci, huraganu, burz, wyższej 
konieczności, zmiany polityki publicznej, terroryzmu, wojny, zamieszek, strajków, niedostępności 
odpowiedniej i wystarczającej siły roboczej lub materiałów i innych wydarzeń, które są poza kontrolą VSUN. 

 



 

 

 
12. „Ograniczona Gwarancja Mocy dla Modułów PV” obowiązuje  dla modułów wysłanych z VSUN między 

1.01.2019 a 31.12.2019. 


