














HTL-QA-RI050-11 (V3.1) 

Limitowana, szczególna gwarancja na moduł słoneczny typu P. 

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd. (dalej „Spółka”) udziela limitowanej, szczególnej 
gwarancji na moduły solarne do instalacji fotowoltaicznej (dalej „moduły”) swojemu klientowi, którym 
jest GBC SOLINO s.r.o. na podstawie umowy nr MMXSZ202102004 zgodnie z artykułami wskazanymi 
poniżej. 

1 Podstawowe zasady 

1.1 Okres gwarancji 
1.1.1 Limitowana gwarancja na produkt wynosi piętnaście (15) lat. Limitowana gwarancja mocy wynosi 
dwadzieścia pięć (25) lat. 
1.1.2 Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy. 

1.2 Szczególna gwarancja mocy 
1.2.1 Moduł monokrystaliczny typu P: W ciągu pierwszego roku od daty udzielenia gwarancji, moc 
wyjściowa modułów nie wyniesie mniej niż 97,5 %, znamionowej mocy szczytowej, jak wskazano  
w specyfikacji. Następnie, utrata średniej mocy wyjściowej nie przekroczy 0,6 % rocznie. Po dwudziestu 
pięciu (25) latach, moc wyjściowa modułów nie wyniesie mniej niż 83,10 % swojej minimalnej, 
znamionowej mocy szczytowej, jak wskazano w specyfikacji. 
1.2.2. Moduł polikrystaliczny typu P: W ciągu pierwszego roku od daty udzielenia gwarancji, moc 
wyjściowa modułów nie wyniesie mniej niż 97,5 % , znamionowej mocy szczytowej, jak wskazano w 
specyfikacji. Następnie, utrata średniej mocy wyjściowej nie przekroczy 0,7% rocznie. Po dwudziestu 
pięciu (25) latach, moc wyjściowa modułów nie wyniesie mniej niż 80% swojej minimalnej, 
znamionowej mocy szczytowej, jak wskazano w specyfikacji. 

1.3 Termin odbioru 
1.3.1 W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności co do liczby, wyglądu lub rozmiaru lub mocy 
szczytowej, należy przekazać Spółce informacje zwrotne w formie pisemnej po przybyciu modułu 
(modułów) w ciągu 30 dni. 
1.3.2 W razie niezłożenia zastrzeżeń w formie pisemnej (w tym pocztą elektroniczną, listem 
poleconym, przesyłką ekspresową i faksem) w niniejszym określonym terminie, moduł (moduły) uznaje 
się za odebrane i przyjęte. 
1.3.3 Zastrzeżenia złożone poza niniejszym określonym terminem będą traktowane jak zastrzeżenia 
dot. używanego modułu (używanych modułów).  

1.4 Testowanie mocy 

1.4.1 Moc modułu (modułów) została przetestowana w warunkach standardowych (STC). 
1.4.2 STC: widmo promieniowania słonecznego: AM 1,5, nasłonecznienie: 1000 W/m2, temperatura 
ogniwa: 25°C. 

2. Limitowana gwarancja na produkt 

2.1 Spółka gwarantuje, że moduły fotowoltaiczne są wolne od wszelkich wad spowodowanych samymi 
modułami w normalnych warunkach użytkowania oraz utrzymania przez okres 15-letniej olimitowanej 
gwarancji na produkt liczony od daty dostawy. (Wadę definiuje się w następujący sposób: skutkuje 
nieprawidłowym działaniem modułu lub w sposób bardzo oczywisty i zatwierdzony przez Spółkę 
[przyp. tłum.: niejasno sformułowany tekst w oryginalnym dokumencie, tłumaczenie dosłowne]). 



2.2 Przez okres 15-letniej limitowanej gwarancji na produkt, moduły nie działają prawidłowo z przyczyn 
po stronie zasilania lub stwierdzono wady oczywiste i zatwierdzone przez spółkę, wówczas niniejsze 
moduły zostaną naprawione bezpłatnie, lub wymienione, lub dostarczone zostaną dodatkowe moduły, 
lub nastąpi zwrot na rzecz klienta według cen rynkowych w momencie niniejszego postępowania 
[przyp. tłum.: niejasno sformułowany tekst w oryginalnym dokumencie, tłumaczenie dosłowne]. Prawo 
wyboru należy do Spółki. W przypadku wymiany lub dostarczenia dodatkowych modułów, Spółka 
zobowiązuje się jedynie w zakresie modułów, które mają być zapewnione [przyp. tłum.: niejasno 
sformułowany tekst w oryginalnym dokumencie, tłumaczenie dosłowne]. 

2.3 Naprawa, wymiana, dostawa dodatkowych modułów lub zwrot to jedyne i wyłączne świadczenia 
gwarantowane na mocy niniejszej Limitowanej Gwarancji na Produkt i nie zostaną przedłużone poza 
okres wskazany w niniejszym dokumencie. 

2.4 W odniesieniu do modułów poza okresem gwarancji na produkt, Spółka świadczy usługi płatne w 
zakresie naprawy lub wymiany, lub dostawy modułów. Powiązana transakcja powinna zostać ustalona 
w drodze wspólnych konsultacji. 

3 Limitowana gwarancja mocy 

3.1 Spółka gwarantuje, że przez okres 25 lat po dacie udzielenia gwarancji, moc szczytowa modułów 
wyniesie nie mniej niż 80,68% (moduł monokrystaliczny) / 80,70% (moduł polikrystaliczny) minimalnej, 
znamionowej mocy szczytowej wedle wskazania na dzień dostawy. 

3.2 Moc należy zmierzyć w standardowych warunkach (STC). 

3.3 Jeśli moc szczytowa modułu (modułów) znajduje się poza zakresem wskazanym w punkcie 3.1, 
Spółka - wedle własnego uznania - naprawi lub wymieni wadliwy moduł (wadliwe moduły) lub 
dostarczy dodatkowy moduł (dodatkowe moduły) w celu zrekompensowania utraty mocy, lub zwróci 
koszt modułu (modułów) według różnicy mocy (zgodnie z ceną rynkową w momencie postępowania), 
z zastrzeżeniem, że niniejsza utrata mocy szczytowej jest spowodowana wadami materiałowymi i/lub 
wykonania wedle diagnozy Spółki. Prawo wyboru należy do Spółki. 

3.4 Jeśli stosowne, Spółka posiada prawo do porównania rzeczywistego wytwarzania mocy z 
projektowaną wartością wytwarzania mocy w celu zmierzenia utraty mocy spowodowanej przez 
moduły. 

3.5 Naprawa, wymiana, dostawa dodatkowych modułów lub zwrot to jedyne i wyłączne świadczenia 
gwarantowane na mocy niniejszej Limitowanej Gwarancji Mocy i nie zostaną przedłużone poza okres 
wskazany w niniejszym dokumencie. 

4 Uzyskanie świadczenia gwarancyjnego 

4.1 Jeśli Klient posiada uzasadnioną reklamację objętą niniejszą limitowaną gwarancją. Należy 
dostarczyć Spółce w trybie natychmiastowym pisemne zawiadomienie (w tym pocztą elektroniczną, 
listem poleconym, przesyłką ekspresową i faksem) [przyp. tłum. podział na zdania zgodnie z 
oryginalnym dokumentem]. 

4.2 Do zawiadomienia klient powinien załączyć dowód reklamacji (jak np. zdjęcia, raport z badania 
mocy, itd.), informacje dotyczące typu/numeru seryjnego modułu (modułów), datę zakupu oraz 
gwarancję. 

4.3 Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, Spółka przekaże informacje nt. postępowania z reklamacją. 



4.4 Żaden zwrot modułu fotowoltaicznego nie zostanie uznany, chyba że Spółka wydała wcześniejsze, 
pisemne upoważnienie. 

4.5 W związku z Limitowaną Gwarancją, Spółka zwróci klientowi wszystkie uzasadnione, zwyczajowe i 
udokumentowane koszty transportu drogą morską zarówno dla zwrotu modułów, jak i ponownej 
wysyłki wszelkich naprawionych lub wymienionych modułów tylko jeśli niniejsze koszty są 
autoryzowane przez Spółkę. 

5 Wyłączenia z limitowanej gwarancji 

5.1 Powyższa limitowana gwarancja nie ma zastosowania do następujących przypadków ustalonych 
przez Spółkę, wedle jej uznania, jak np.: 
(1) Nieprawidłowe eksploatowanie lub nieprawidłowe użytkowanie. 
(2) Przypuszczenie modyfikacji programu instalacji. 
(3) Zaniedbanie w zakresie przechowywania, transportu lub innego przeładunku w drodze. 
(4) Uszkodzenie wynikające z naprawy lub modyfikacji (w jakikolwiek sposób) przez jakikolwiek 
podmiot inny niż Spółka. 
(5) Zainstalowanie w sposób niezgodny z instrukcją instalacji modułu przekazaną przez Spółkę. 

5.2 Spółka nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za moduły używane, które zostały uzyskane w 
wyniku demontażu lub odsprzedaży modułu wcześniej zainstalowanego. 

5.3 Dalsze wyłączenia limitowanej gwarancji obejmują następujące przypadki: 
(1) Spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. komponentami systemu (jak np. diody bocznikujące, 
skrzynka złączowa, złączka, itd.) połączonymi z modułem (modułami) niezapewnionymi przez Spółkę, 
lub wady modułu (modułów) spowodowane wadliwym projektem systemu, konfiguracją, oraz 
schematem budowy lub programem instalacji. 
(2) Spowodowane wadliwym okablowaniem lub instalacją, lub wadliwym postępowaniem w trakcie 
działania niniejszych modułów. 
(3) Spowodowane eksploatacją w nieodpowiednim otoczeniu lub za pomocą nieodpowiednich metod, 
które odbiegają od instrukcji w specyfikacji produktu, lub instrukcji obsługi lub etykiety produktu. 
(4) Spowodowane innymi czynnikami zewnętrznymi takimi jak błoto lub liście na szkle przednim, 
cieniem, zanieczyszczenie lub uszkodzenie z powodu dymu, soli, osadzania się mgły solnej, kwaśnych 
deszczy, itd.; 
(5) Kiedy odległość od wybrzeża morskiego wynosi mniej niż 500 m, parametry obciążenia 
mechanicznego modułów, ze względu na korozję ramy aluminiowej w wyniku spryskiwania wodą 
morską, korozję powierzchni szkła, a także osłabienie mocy spowodowane korozją powierzchni 
modułu [przyp. tłum.: niejasno sformułowany tekst w oryginalnym dokumencie, tłumaczenie 
dosłowne]. 
(6) Spowodowane użytkowaniem na poruszających się obiektach, takich jak pojazdy, statki, itd. 
(7) Spowodowane siłami natury, okolicznościami Siły Wyższej lub innymi niemożliwymi do 
przewidzenia okolicznościami, które znajdują się poza kontrolą Spółki, np. trzęsienie ziemi, tajfun, 
trąba powietrzna, wybuch wulkanu, powódź, uderzenie pioruna, uszkodzenie przez śnieg, pożar, 
wojna, zamieszki, strajk, itd. 
(8) Spowodowane przez materiał określony przez klienta lub materiał OEM zapewniony przez klienta, 
lub przez projekt określony przez klienta, nie przez proces [przyp. tłum.: niejasno sformułowany tekst 
w oryginalnym dokumencie, tłumaczenie dosłowne]. 



5.4 Niniejsze Limitowane Gwarancje dla Modułów Fotowoltaicznych, jak wskazano w niniejszym, 
wyraźnie zastępują i wyłączają wszelkie inne gwarancje wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancie 
zbywalności i zdatności w określonym celu, użytkowania lub stosowania, a także wszelkie inne 
obowiązki i zobowiązania po stronie Spółki, chyba że niniejsze obowiązki i zobowiązania zostały 
wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej podpisanej i zatwierdzonej przez Spółkę. 

5.5 Spółka w żadnych okolicznościach nie odpowiada za straty lub odszkodowania o charakterze 
pośrednim, ubocznym, szczególnym lub karnym, bez względu na przyczynę ich powstania. 

5.6 Limitowana gwarancja nie pokrywa między innymi następujących kosztów: koszt instalacji modułu 
(modułów), demontaż, ponowna instalacja i/lub usunięcie, koszty przechowywania nienaprawionych 
lub naprawionych modułów, koszty transportu produktu drogą lądową, koszty poniesione przez 
samodzielnie zorganizowane testy, odprawa celna, lub inne koszty dot. zwrotu modułu (modułów). 

5.7 Łączna odpowiedzialność Spółki, jeśli wystąpi, w formie odszkodowania lub na innej podstawie nie 
przekroczy wartości widniejącej na fakturze w wysokości zapłaconej przez klienta za pojedynczą 
jednostkę modułu. 

5.8 Jeśli typ/numer seryjny modułu (modułów) został zmieniony, przeniesiony lub nie może być 
zidentyfikowany, wówczas klient nie posiada dłużej odpowiedniej gwarancji. 

6 Warunki ogólne 

6.1 Spółka posiada prawo do dostarczenia innego typu modułu różniącego się pod względem rozmiaru, 
formy, koloru i/lub mocy w przypadku, gdy Spółka zaprzestała produkcji wymienianych modułów w 
momencie reklamacji. 

6.2 Naprawa lub wymiana modułów lub dostarczenie dodatkowych modułów nie odnawia ani nie 
przedłuża okresów gwarancji. 

6.3 Każdy wymieniony moduł stanowi własność Spółki. 

6.4 Z zasady, limitowanej gwarancja ma wyłącznie zastosowanie do pierwotnego klienta (w tym 
pierwszego kupującego i właściciela miejsca początkowej instalacji modułów fotowoltaicznych). W 
momencie zmiany własności modułów fotowoltaicznych przy zachowaniu modułów fotowoltaicznych 
w miejscu początkowej instalacji i braku ich modyfikacji, limitowana gwarancja może zostać 
przeniesiona na nowych właścicieli modułów fotowoltaicznych; prosimy o zawiadomienie Spółki w 
pierwszej kolejności oraz złożenie oświadczenia lokalnym organom podatkowym. 

7 Rozdzielność postanowień 

Jeśli jakakolwiek część, postanowienie lub klauzula niniejszej Limitowanej Gwarancji lub jej 
zastosowanie do jakiegokolwiek podmiotu lub okoliczności zostaną uznane za nieważne, bezskuteczne 
lub niewykonalne, wówczas niniejsze nie ma wpływu i pozostawia w mocy obowiązującej wszelkie inne 
części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Limitowanej Gwarancji, a także w tym celu 
niniejsze inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Limitowanej Gwarancji 
zostaną uznane za rozdzielne. 

8 Spory 

8.1 Żadne powództwo - bez względu na formę, wynikające z niniejszej Limitowanej Gwarancji lub w 
jakikolwiek sposób z nią związane, nie zostanie wniesione przeciwko Spółce mniej niż trzy (3) miesiące 
po wystąpieniu przyczyny powództwa. 



8.2 W przypadku rozbieżności w roszczeniu gwarancyjnym, wynik testu przeprowadzonego przez 
międzynarodowy instytut badawczy pierwszej klasy taki jak Fraunhofer ISE, TUV lub ASU zostanie 
zastosowany jako dowód techniczny ostatecznie rozstrzygający roszczenie. 

8.3 Spółka posiada prawo do wyboru wyżej wymienionego instytutu badawczego. 

Uwaga: 

Powyższe warunki spisano w języku chińskim i angielskim - w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy 
wersją w j. chińskim a wersją w j. angielskim, wersja w j. chińskim jest nadrzędna. 

 


