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SUNTECH 

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA NA MODULY PV 
 

Obowiązuje od 1 stycznia 
2020 r. 

 
Gratulacje! Zdecydowali się Państwo na zakup produktów SUNTECH, o długim okresie użytkowania. 
 
Standardowe szklano-foliowe moduły fotowoltaiczne Suntech są objęte naszą 12-letnią gwarancją na wykonanie oraz 25-letnią 
gwarancją jakości, zgodnie z szczegółowym opisem poniżej.  Moduły fotowoltaiczne Suntech z podwójnego szkła są objęte naszą 12-
letnią gwarancją na wykonanie oraz 30-letnią gwarancją jakości, zgodnie z szczegółowym opisem poniżej. 

I. Postanowienia ogólne 
Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę Wuxi Suntech Power Co., 
Ltd., 9 Xinhua Road, Wuxi Xinwu District, Chiny 214028 (dalej zwaną 
„SUNTECH”) i obowiązuje dla następujących standardowych modułów PV 
(MODUŁY) o następującej klasyfikacji (TYP MODUŁU): 
 
STPXXX(S)-YY/Ze(b, e, m, r, w, y,i,j,k,d)(+) (-TG, -MX) (XXX=170-350 / YY=20, 
24, / Z=V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zf (w, m, b, h, s, y,hb,hm, i, j, k, g, d,hg) (+)(-TG, -MX,-AP) 
(XXX=250-500 / YY=20, 21,24, 60,66,72,78,84 / Z=N, S, P, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zn(h,hm,hb,hg)(XXX=250-500 / YY=21,60,66,72,78 / Z=V, 
W, P, N) 
STPXXX(S)-(B)YY/Zn(h,hm,hb,hg) (XXX=250-500 / YY=60,72 / Z=P, N, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YYH/Z(em, ew,ee,fw,fm,fb,fw,fh)(+) (-TG, -MX) (XXX=250-450 
/ YY=16,20,21,24,60,66,72,78 / Z=T, V, W) 
 
STPXXX(S)-YY/Ze(i,j,k,g,d)(+) (XXX=230-350 / YY=20, 24, / Z=V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zf(i,j,k,g,d,h)(+) (XXX=260-500 / YY=20, 24,60,72,78/ Z=N, 
P, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zn(h)(+) (XXX=250-500 / YY=60,72,78/ Z=P) 
STPXXX(S)-(B)YY/Zn(h)(+) (XXX=250-500 / YY=60,72,78/ Z=P) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zm(h)(+) (XXX=250-450 / YY=60,72 / Z=N) 
 
 
XXX oznacza klasyfikację MODUŁÓW pod względem ich jakości. 
S/Z/e/b/m/r/w/y/+/W/f/h/s/V określają indywidualne warianty modułów, 
zgodnie z opisem znajdującym się w odpowiednim arkuszu danych 
produktu. SUNTECH udziela gwarancji na swoje fotowoltaiczne moduły 
słoneczne (MODUŁY) począwszy od daty sprzedaży na spełniającej wymogi 
certyfikacji fakturze (DATA SPRZEDAŻY) do pierwszej instalacji MODUŁÓW 
przez klienta (na swój własny użytek) (KLIENT); lub począwszy od ostatnich 
12 miesięcy od wysyłki modułów z fabryki SUNTECH, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej („DATA ROZPOCZĘCIA GWARANCJI”). 
 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do KLIENTA 
KOŃCOWEGO. KLIENT KOŃCOWY, w odniesieniu do niniejszej gwarancji, 
jest nabywcą danych MODUŁÓW, który zakupił dane MODUŁY dla ich 
użytku końcowego oraz zainstalował je po raz pierwszy (pierwsza 
instalacja). 
 
KLIENT KOŃCOWY może przenieść niniejszą gwarancję na nabywcę już 
zainstalowanych MODUŁÓW o ile MODUŁY pozostaną na swoim 
pierwotnym miejscu instalacji. Roszczenia w ramach niniejszej gwarancji 
nie mogą być przenoszone na strony trzecie. 
 
Dlatego też niniejsze warunki gwarancji nie obowiązują pośredników, firm 
instalacyjnych ani drugich nabywców, którzy instalują MODUŁY ponownie 
w innym miejscu instalacji (druga instalacja). 
 
Niniejsza „Gwarancja producenta na Moduły PV” nie obowiązuje w 
odniesieniu do:  
MODUŁÓW oznaczonych jako „Stopień A-1” lub modułów poniżej 
standardu na tabliczce znamionowej. SUNTECH niniejszym wyraźnie 
nawiązuje d swojej „Ograniczonej gwarancji na Moduły PV oznaczone 
Stopniem A-1”. 
 
a) Terytorium obowiązywania gwarancji 
 
Niniejsza gwarancji obowiązuje wyłącznie na terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, o ile dane MODULY zostały 
wprowadzone tam do obiegu po raz pierwszy przez SUNTECH, 

odpowiednio za zgodą SUNTECH. Warunki gwarancji obowiązujące odpowiednio 
dla innych regionów będą obowiązywać, jeśli europejscy dystrybutorzy / firmy EPC 
wysyłają ponownie moduły PV do instalacji w ramach projektów nie-europejskich. 
 
b) Obowiązywanie prawa krajowego 
 
W odniesieniu do niniejszej gwarancji oraz sporów prawnych dotyczących 
niniejszej gwarancji, obowiązuje prawo danego kraju z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii, w którym dane MODULY zostały zakupione przez 
KLIENTA KOŃCOWEGO, z wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej 
sprzedaży towarów, jak również przepisów kolizyjnych. 
 
c) Okres obowiązywania 
 
Niniejsza gwarancja obowiązuje w odniesieniu do wszystkich MODUŁÓW 
wyprodukowanych przez SUNTECH pomiędzy 1. a 53. Tygodniem kalendarzowym 
2020 r.  
 
KLIENT KOŃCOWY otrzymuje niniejszą gwarancję przekazaną na żądanie w formie 
tekstowej, np. pocztą elektroniczną przez SUNTECH. Ponadto, niniejszą gwarancję 
można uzyskać od partnerów dystrybucyjnych SUNTECH lub znaleźć na oficjalnej 
stronie internetowej SUNTECH. 
 
Dodatkowe uwagi: 
Niniejsza gwarancja producenta na MODUŁY PV, obowiązująca od stycznia 2020 r. 
obejmuje również MODUŁY SUNTECH wyprodukowane w 2019 r., ale 
sprzedawane KLIENTOWI KOŃCOWEMU lub instalowane dla KLIENTA 
KOŃCOWEGO w 2020 r., wraz z ograniczeniami wymienionymi w postanowieniach 
ogólnych. 
 
II. Powiadomienie o ustawowych uprawnieniach KLIENTA 

KOŃCOWEGO 
 
Niniejsza dobrowolna, niezależna i ograniczona gwarancja producenta obowiązuje 
niezależnie od ustawowych i potencjalnych umownych uprawnień KLIENTA 
KOŃCOWEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO i/lub INSTALUJĄCEGO dane MODUŁY, na 
które niniejsza gwarancja producenta nie ma wpływu. 
 
III. Ograniczona gwarancja producenta 
 
SUNTECH udziela KLIENTOWI KOŃCOWEMU gwarancji na produkt w odniesieniu 
do wad materiałowych i wykonania danych MODUŁÓW, jak również gwarancji 
jakości dotyczącej ograniczenia mocy danych MODUŁÓW we wskazanych poniżej 
przedziałach czasowych.  
 
 

1. Gwarancja na produkt 
 
i. Zakres, rozpoczęcie obowiązywania i czas trwania ochrony gwarancyjnej 
produktu 
 
SUNTECH udziela gwarancji na MODUŁY na okres 12 lat od danej DATY 
ROZPOCZĘCIA OKRESU GWARANCJI, na brak wad materiałowych i wykonania 
danych MODUŁÓW. 
 
ii. Gwarancja 
 
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego SUNTECH nieodpłatnie naprawi wadliwe 
MODUŁY lub nieodpłatnie wymieni je na funkcjonalne MODUŁY (jeden lub więcej) 
tego samego typu.  W przypadku, jeśli dany typ modułu PV nie jest już 
produkowany przez SUNTECH w czasie zgłoszenia gwarancyjnego, SUNTECH 
zachowuje prawo do dostarczenia równoważnego pod względem funkcjonalnym 
odpowiednika modułu PV o tej samej lub wyższej mocy, innego typu lub zwrócenia 
właścicielowi kosztów po faktycznej cenie rynkowej, uzgodnionej z właścicielem. 
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Pozostały okres pierwotnego okresu gwarancyjnego obowiązuje w 
odniesieniu do nowo dostarczonych lub naprawionych modułów PV. 
 
2. Gwarancja jakości 
i. Zakres, rozpoczęcie obowiązywania i czas trwania ochrony 
gwarancyjnej w zakresie jakości 
 
Suntech gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat każdy moduł PV 
będzie działać na poziomie jakości podanym poniżej: 

• W przypadku standardowych poli szklano-foliowych modułów, 
faktyczna moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97,5% 
podanej na etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 
0,7% maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 80,7% w 25 
roku od DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 
 

• W przypadku standardowych mono szklano-foliowych modułów, 
faktyczna moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97% 
podanej na etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 
0,7% maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 80,2% w 25 
roku od DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
• W przypadku standardowych hipro szklano-foliowych modułów, 

faktyczna moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97,5% 
podanej na etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 
0,7% maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 80,7% w 25 
roku od DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
Suntech gwarantuje, że przez okres trzydziestu lat moduł będzie działać na 
poziomie jakości podanym poniżej: 
 
• W przypadku modułów poli z podwójnego szkła faktyczna moc 

wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97,5% podanej na 
etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 0,5% 
maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 83% w 30 roku od 
DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
• W przypadku modułów mono z podwójnego szkła faktyczna moc 

wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97% podanej na etykiecie 
mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 0,5% maksymalnego 
spadku rocznie, skończywszy na 82,5% w 30 roku od DATY 
ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
• W przypadku modułów mono-dwustronnych z podwójnego szkła 

typu P faktyczna moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97,5% 
podanej na etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 
0,5% maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 83% w 30 roku 
od DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
• W przypadku modułów mono-dwustronnych z podwójnego szkła 

typu N faktyczna moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 99% 
podanej na etykiecie mocy wyjściowej w pierwszym roku; następnie 
0,4% maksymalnego spadku rocznie, skończywszy na 87% w 30 roku 
od DATY ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI. 

 
Moc nominalna wymieniona na tabliczce znamionowej jest mocą 
wyrażoną w watach (W), którą moduł PV generuje w następujących 
standardowych warunkach testowych (STC), według normy IEC61215, w 
swoim punkcie mocy maksymalnej (MPP):  
 
A) Spektrum światła masy powietrza (AM) 1,5 
b) Napromieniowanie 1000W/m² przy napromieniowaniu pod 

kątem prostym 
c) Temperatura modułu wynosząca 25°C 
 
Odchylenie od mocy nominalnej zostanie określone na podstawie STC.  
 
 

 
 
 
ii. Gwarancja jakości SUNTECH 
 
W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego SUNTECH nieodpłatnie naprawi 
wadliwy moduł PV lub nieodpłatnie wymieni wadliwy moduł PV na 
funkcjonalny moduł PV tego samego typu. W przypadku, jeśli dany typ 
modułu PV nie jest już produkowany przez SUNTECH w czasie zgłoszenia 
gwarancyjnego, SUNTECH zachowuje prawo do dostarczenia 
równoważnego pod względem funkcjonalnym odpowiednika modułu PV o 
tej samej lub wyższej mocy, innego typu lub zwrócenia właścicielowi 
kosztów po faktycznej cenie rynkowej, uzgodnionej z właścicielem. 
Pozostały okres pierwotnego okresu gwarancyjnego obowiązuje w 
odniesieniu do nowo dostarczonych lub naprawionych modułów PV. 
Następujące warunki mają zastosowanie do obu gwarancji. 

 
3. Zgłoszenie gwarancyjne i roszczenie dotyczące gwarancji jakości 
 
i. Zgłoszenie gwarancyjne 
 
Raport będzie obejmował następujące informacje: 
 

• Imię, nazwisko i adres KLIENTA KOŃCOWEGO, INSTALATORA, odp. 
SPRZEDAJĄCEGO 
• Kopię faktury z podanym numerem seryjnym/typem modułu  
lub umową kupna lub instalacji zgłaszanego modułu.  
• Kopię raportu testowego instalacji z zachowaniem minimalnych wymogów IEC 
62446 / IEC 60364-6 
• Kopię raportów z okresowych konserwacji, zgodnie z zaleceniami lub wymogami 
regionalnych regulacji lub wymogów prawnych oraz protokołu zdawczo-
odbiorczego 
po zakończeniu instalacji i połączeniu systemu do sieci z wszystkimi  
właściwymi, zmierzonymi danymi systemowymi. 
• TY MODUŁU i numer(y) seryjny/-e, ilość danych modułów PV. 
• Adres miejsca instalacji danego modułu PV, o ile adres ten 
różni się od adresu KLIENTA KOŃCOWEGO. 
• Krótki, ale jasny opis zaistniałego problemu oraz żądania klienta, jak 
również krótki opis testów, które mogły już zostać wykonane  
oraz użytych do tego narzędzi, wraz z wynikami. 
A. W szczególności, w odniesieniu do materialnej wady: wysokiej jakości zdjęcia  
wadliwego modułu PV, ukazującego wadę, wraz ze zdjęciami systemu 
 i bezpośredniego otoczenia. 
b. W przypadku niskiej mocy wyjściowej: informacje dotyczące wytwornicy PV, 
 falownika, obwody / układ (prosimy sprawdzić to w dokumentacji instalacyjnej, 
 którą powinni Państwo otrzymać od swojego INSTALATORA) oraz 
zdjęcia cienistości danego miejsca. 
• Żądaną gwarancję jakości oraz powód roszczenia itp. 
 
Zgłoszenie gwarancyjne należy przesłać pod jeden z adresów serwisu 
technicznego/adresów kontaktowych SUNTECH, wymienionych na końcu 
niniejszych warunków gwarancji. 
 
ii. Termin 
 
Zgłoszenie gwarancyjne należy złożyć w ciągu 10 tygodni od powzięcia wiedzy na 
temat okoliczności składających się na przypadek podlegający gwarancji. 
Decydujący będzie terminowy odbiór zgłoszenia przez SUNTECH. Wymogi 
dotyczące terminu zostaną spełniona, jeśli SUNTECH otrzyma raport faksem lub 
pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem. Jeśli w ciągu ponad sześciu miesięcy klient 
nie udzieli odpowiedzi na żądanie ws. danych firmy SUNTECH, firma SUNTECH ma 
prawo uznać, że klient dobrowolnie zrzekł się prawa do gwarancji. 
 
 
iii. Zwrot modułu PV 
 
KLIENT KOŃCOWY jest upoważniony do zwrotu danego modułu PV wyłącznie po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody SUNTECH. Recykling musi się odbywać za 
pośrednictwem regionalnej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje organizacji 
recyklingowej przestrzegającej lokalnych przepisów lub regulacji i zarządzanej 
przez właściciela. 
 
iv. Koszty 
 
W przypadku podlegającym gwarancji SUNTECH poniesie za KLIENTA 
KOŃCOWEGO odpowiednie koszty testów, transportu, naprawy, demontażu i 
montażu, nieprzekraczające regionalnych kosztów rynkowych wszystkich modułów, 
które ostatecznie zostaną zaakceptowane jako wiążące. W szczególności i bez 
ograniczeń wyklucza się koszty dotyczące utraty możliwości użytkowania, utraty 
zysków, utraty produkcji i utraty przychodów. Suntech nie pokryje kosztów 
roszczeń i modułów, które ostatecznie okażą się niewiążące. 
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4. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
Niniejsza GWARANCJA PRODUCENTA obowiązuje wyłącznie w przypadku 
prawidłowego użytkowania wyżej wymienionych typów modułów PV, 
zgodnie z odpowiednimi warunkami użytkowania i prawidłową instalacją 
według odpowiednich arkuszy danych i obowiązujących przewodników 
instalacji SUNTECH. Można je uzyskać bezpośrednio od SUNTECH lub 
jednego z partnerów dystrybucyjnych SUNTECH. Odpowiednio 
obowiązujące arkusze danych i przewodniki instalacji są definiowane przez 
rok DATY PRODUKCJI, wskazany przez numer seryjny, począwszy od lewej 
strony, ostatnie cztery cyfry (WKYY). Dlatego też w odniesieniu do 
niniejszej gwarancji obowiązujące będą arkusze danych i przewodniki 
instalacji z 2020 r. lub ich najnowsze wersje. 
 
Jeśli klient instaluje moduły w pobliżu morza (<500 m od linii brzegowej), 
należy zapoznać się z „Instrukcją instalacji w pobliżu wybrzeża” i stosować 
się do zaleceń. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej 
Suntech lub poprosić o niego, pisząc na adres service@suntech-
power.com; będzie on obowiązywał w odniesieniu do niniejszej gwarancji. 
 
Niniejsza GWARANCJA PRODUCENTA nie obowiązuje, jeśli przyczyną 
materialnej wady lub ograniczonej mocy były okoliczności lub działania 
będące poza kontrolą SUNTECH, a w szczególności: 
 
•Przeciążenie mechaniczne, elektryczne lub cieplne, wadliwy montaż, 
oddanie do eksploatacji niezgodnie z warunkami odpowiedniego, 
obowiązującego arkusza danych, oraz odpowiedniego, obowiązującego 
przewodnika instalacji. 
•Zastosowanie nieodpowiedniego łącznika lub części serwisowych, w 
ramach odpowiednich modyfikacji modułu PV lub nieodpowiednio 
przeprowadzane naprawy lub nieodpowiednia obsługa modułu. 
•Incydenty spowodowane działaniem siły wyższej, np. uszkodzenia 
spowodowane przez spadające drzewa lub połamane gałęzie, powodzie, 
osunięcia, szkody spowodowane przez gwałtowne burze, pożary, 
zwierzęta. 
•Kradzież, celowa szkoda lub wandalizm. 
• Uszkodzenia spowodowane przez przyczyny zewnętrzne, np. plamy 
brudu, dym, uszkodzenia spowodowane przez sól, chemikalia, które nie 
zostały wyraźnie dozwolone do użytku, np. do czyszczenia. 
•Zanik zasilania, przepięcia, wyładowania atmosferyczne, przypadkowe 
złamanie modułu PV. 
 
Roszczenia składane na podstawie GWARANCJI PRODUCENTA można 
uznać wyłącznie wtedy, jeśli numer seryjny danego modułu PV jest 
niezmieniony, nie został usunięty ani zasłonięty. 
 
5. Dalsze warunki 
 
Warunki dalszego użytkowania wszelkich wymienionych modułów PV 
zostaną określone indywidualnie przez Suntech. 
 
6. Częściowe unieważnienie 
 
W przypadku, gdyby jeden z punktów niniejszej „Gwarancji producenta na 
moduły PV” lub jego zastosowanie do danej osoby lub danych okoliczności 
zostały uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozostanie to 
bez wpływu na wszystkie pozostałe klauzule oraz dalszą możliwość 
zastosowania niniejszej „Gwarancji producenta na moduły PV”. 
 
7. Spór dotyczący materialnej wady lub ograniczonej mocy 
 
W przypadku sporu dotyczącego zaistnienia materialnej wady lub 
ograniczonej mocy w przypadku podlegającym gwarancji, SUNTECH 
zaakceptuje osąd akredytowanego instytutu badawczego, takiego jak np. 
Fraunhofer ISE w Freiburgu.  Br., TÜV Rheinland w Kolonii, Verband der 
Elektrotechnik(VDE) we Frankfurcie, jako wiążący. 

W przypadku pytań dotyczących produktów SUNTECH lub ich jakości i wyników, 
prosimy o kontakt z zespołem obsługi klienta SUNTECH, korzystając z poniższych 
adresów mailowych: 
 
Adresy serwisu/kontakt: 
 
Europa(Suntech Deutschland GmbH) 
Adres : Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Niemcy 
Tel:  +49/6196 58655 580 
Faks:  +49/6196 58655 500 
Email:  service.europe@suntech-power.com 
 
 
Chiny: 
Adres: 9XinhuaRoad,XinwuDistrict, Wuxi,China214028 
Telefon: +864008888009 (serwis techniczny dla klienta) 
Telefon: +86 510 8531 8000 (infolinia sprzedażowa) 
E‐Mail: service.china@suntech-power.com 
 
 
Cały świat: 
E-Mail: services@suntech-power.com 
 
Wszystkie świadczenia gwarancyjne będą zawsze zapewniane przez gwaranta 
niniejszej gwarancji producenta, firmę Wuxi Suntech Power Co. Ltd. 
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