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1. Ograniczona gwarancja na produkt - 15 lat na naprawę lub wymianę

OŚWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI
NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

OŚWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCJI
NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

Szanowny Kliencie,
dokonałeś doskonałego wyboru przy zakupie wysokiej jakości paneli słonecznych z Wattpower Technology Co, Ltd. Moduły fotowoltaiczne 
są produkowane precyzyjnie i podlegają ścisłej kontroli jakości i przechodzą ostateczny test przed opuszczeniem fabryki.
Niniejsza gwarancja dotyczy Modułów Fotowoltaicznych (zwanych dalej „Produktami”) wyprodukowanych przez Wattpower Technology 
Co., Ltd (zwaną dalej „WATTPOWER”) zgodnie z typem i klasą mocy przedstawioną w poniższej tabeli. Proszę zwrócić uwagę: XXX 
w kolumnie przedstawia odpowiednie klasy mocy. Typy modułów nieujęte w tej tabeli nie podlegają niniejszej gwarancji.

WATTPOWER gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, zgodnie z charakterystyką mechaniczną 
i elektryczną zawartą w arkuszu danych produktów, przy normalnym zastosowaniu, prawidłowej instalacji zgodnie z instrukcją instalacji 
WATTPOWER, w warunkach użytkowania i obsługi. Jeżeli produkty nie będą zgodne z niniejszą gwarancją, w okresie stu osiemdziesięciu 
(180) miesięcy od DATY ROZPOCZĘCIA GWARANCJI, WATTPOWER, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkty. Naprawa 
lub wymiana będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przewidzianym w „Ograniczonej gwarancji na produkt” i nie będzie 
wykraczać poza okres określony w niniejszym dokumencie. Niniejsza „Ograniczona gwarancja na produkt” nie gwarantuje określonej 
mocy wyjściowej, która jest objęta wyłącznie postanowieniami punktu 2 poniżej („Ograniczona gwarancja mocy szczytowej”).

TYP MODUŁU
WP-XXX/A2-60H WP-XXX/A2-120H WP-XXX/A2-72H
WP-XXX/A2-144H WP-XXX/G2-60H WP-XXX/G2-120H
WP-XXX/G2-72H WP-XXX/G2-144H WP-XXX/G3-60H
WP-XXX/G3-120H WP-XXX/G3-72H WP-XXX/G3-144H
WP-XXX/G6-120H WP-XXX/G6-132H WP-XXX/G6-144H

WP-XXXBB/G6-120H WP-XXXBB/G6-132H WP-XXXBB/G6-144H
WP-XXX/G8-108H WP-XXX/G8-120H WP-XXX/G8-132H
WP-XXX/G8-144H WP-XXX/G8-156H

WP-XXXBB/G8-108H WP-XXXBB/G8-120H WP-XXXBB/G8-132H
WP-XXXBB/G8-144H WP-XXXBB/G8-156H

2. Ograniczona gwarancja mocy szczytowej - 25 lat

WATTPOWER gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty będą utrzymywać poziom wydajności określony poniżej:

Dla produktów modułów polikrystalicznych:
• W pierwszym roku WATTPOWER gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 97,5% mocy podanej na 
etykiecie.
• Od 2. do 25. roku rzeczywisty roczny spadek mocy nie może być większy niż 0,7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa nie 
może być mniejsza niż 80,7% mocy znamionowej.

Dla produktów modułów monokrystalicznych:
• W pierwszym roku WATTPOWER gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa modułu będzie nie mniejsza niż 98% mocy podanej na 
etykiecie.
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3. Wyłączenia i ograniczenia

(1) Roszczenia gwarancyjne, w każdym przypadku, powinny być zgłaszane na piśmie do WATTPOWER lub jej autoryzowanych dealerów 
w obowiązującym okresie gwarancyjnym i nie później niż ostatniego dnia obowiązującego okresu czasu, jak podano powyżej.

(2) Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do Produktów, gdy:
• Moduły PV nie zostały zainstalowane zgodnie z odpowiednią instrukcją instalacji i obsługi lub innymi pisemnymi instrukcjami wydanymi 
przez WATTPOWER; 
• System zawierający moduły PV został nieprawidłowo skonfigurowany (w tym użycie niekompatybilnych modułów lub inwerterów, lub 
nieodpowiedni projekt systemu);
• Moduły PV nie były serwisowane lub konserwowane zgodnie z odpowiednimi informacjami o produkcie lub pisemnymi instrukcjami 
wydanymi przez WATTPOWER
• Miały miejsca zaniedbania w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu, które są sprzeczne z instrukcją instalacji lub 
innymi pisemnymi instrukcjami wydanymi przez WATTPOWER;
• Naprawa lub modyfikacja została dokonana przez nieautoryzowane strony, które nie zostały zatwierdzone przez WATTPOWER;
• Moduły PV zostały zainstalowane przez osobę inną niż wykwalifikowany lub licencjonowany technik z branży solarnej lub elektrycznej;
• Moduły PV zostały uszkodzone z przyczyn zewnętrznych lub środowiskowych, niezależnych od WATTPOWER (w tym wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczenia, awarie zasilania, przepięcia, pożar, wybuch, dym, powódź, uderzenie pioruna, grad)
• Moduły PV zostały zainstalowane i były pod napięciem na stałej konstrukcji, a następnie zostały zdemontowane i ponownie zainstalowane 
na innej konstrukcji w celu gromadzenia energii.

(3) Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń o odszkodowanie z tytułu zwrotu kosztów demontażu, montażu lub wymiany, utraty zysku 
lub innych szkód pośrednich.

(4) Niniejsza gwarancja nie będzie respektowana, jeżeli numer seryjny lub etykieta produktu zostały usunięte, zmienione, wykreślone lub 
stały się nierozpoznawalne, lub jeżeli numer seryjny lub etykieta nie są już wyraźnie czytelne z innych powodów, na które WATTPOWER 
nie ma wpływu i w związku z tym nie jest możliwa identyfikacja Produktów.

• Od 2. do 25. roku rzeczywisty roczny spadek mocy nie może być większy niż 0,55%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa nie 
może być mniejsza niż 84,8% mocy znamionowej.

Jeśli WATTPOWER stwierdzi, że rzeczywista moc wyjściowa spadnie poniżej minimalnej mocy wyjściowej z powodu wad materiałowych 
lub wykonania, WATTPOWER może według własnego uznania wyrównać wszelkie różnice w stosunku do gwarantowanej mocy wyjściowej 
poprzez:
I) Usunięcie usterki;
II) Wymienienie produktów. Jeżeli oryginalny typ modułu nie jest już dostępny, WATTPOWER może dostarczyć inny typ o podobnym lub 
lepszym standardzie;
III) Dostarczenie klientowi dodatkowych Produktów, aby zrekompensować taką utratę mocy.

Rzeczywista moc wyjściowa Produktów zostanie określona w celu weryfikacji wyłącznie przy użyciu Standardowych Warunków 
Testowania i zweryfikowana przez zakład WATTPOWER lub instytut strony trzeciej wybrany przez obie strony. Niepewność urządzeń 
testujących będzie brana pod uwagę przy wszystkich pomiarach rzeczywistej mocy wyjściowej.
Standardowe warunki testowe (STC) są następujące:
(a) widmo światła AM 1,5,
(b) napromieniowanie o mocy 1000 W na m²
(c) temperatura ogniwa 25°C przy napromieniowaniu pod kątem prostym

4. Data rozpoczęcia gwarancji

Data rozpoczęcia gwarancji to data 90 dni po dostawie (Incoterms 2010) Produktów od WATTPOWER do pierwszego nabywcy lub 
6 miesięcy od daty produkcji Produktów, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.
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5. Procedury i ograniczenia gwarancji
Dostarczone moduły PV muszą zostać sprawdzone pod kątem widocznych wad podczas odbioru. Wszelkie wady wykryte podczas tego 
procesu należy niezwłocznie zgłosić do WATTPOWER. Aby zgłosić roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji, należy skontaktować się 
z WATTPOWER (e-mail: info@watt-power.com ) lub autoryzowanym sprzedawcą WATTPOWER w ciągu 15 dni od zauważenia domniemanej 
wady w obowiązującym okresie gwarancyjnym. W celu rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego może być wymagane przedłożenie 
odpowiednich dokumentów/informacji, w tym między innymi:
• Raport reklamacyjny zawierający numery seryjne, reklamowaną ilość, szczegółowy opis usterek, zdjęcia systemu i wadliwych modułów, 
datę instalacji systemu itp;
• Oryginał umowy kupna-sprzedaży/paragonu.
Prosimy naszych klientów o zrozumienie, że nieautoryzowane zwroty przesyłek nie będą akceptowane przez WATTPOWER.

6. Przeniesienie gwarancji
Niniejsza gwarancja może być przeniesiona przez pierwotnego użytkownika końcowego na kolejnego właściciela, jeżeli Moduły 
PV pozostaną zainstalowane w pierwotnej lokalizacji, a instalacja solarna nie została w żaden sposób zmieniona lub przeniesiona 
z pierwotnej struktury lub nieruchomości.

8. Zastrzeżenia

9. Ograniczenie odpowiedzialności

10. Siła wyższa

Niniejsza gwarancja zastępuje i wyklucza wszelkie inne gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźne jak i dorozumiane, w tym 
między innymi gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, użycia lub zastosowania, nienaruszalności oraz 
wszelkie inne zobowiązania lub odpowiedzialność ze strony firmy WATTPOWER, chyba że takie inne zobowiązania lub odpowiedzialność 
zostaną wyraźnie uzgodnione na piśmie podpisanym i zatwierdzonym przez firmę WATTPOWER w najszerszym zakresie dozwolonym 
przez prawo.

WATTPOWER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia osób lub mienia, ani za inne straty lub obrażenia wynikające 
z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej z Produktów lub z nimi związanej, w tym, bez ograniczeń, z jakichkolwiek wad Produktów, lub 
z użytkowania lub instalacji. W żadnym wypadku WATTPOWER nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne szkody 
karne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od przyczyny, w tym między innymi za utratę możliwości korzystania, utratę zysków, 
utratę produkcji lub utratę przychodów, wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze sprzedaży lub korzystania z jakiegokolwiek Produktu 
(Produktów), niezależnie od tego, czy takie roszczenie jest oparte na gwarancji, umowie, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub 
w inny sposób, łączna odpowiedzialność WATTPOWER, jeśli taka istnieje, z tytułu odszkodowania lub w inny sposób, nie przekroczy 
wartości faktury zapłaconej przez Klienta za pojedynczą jednostkę Produktów, których to dotyczy. Prawa i ograniczenia zawarte 
w niniejszym dokumencie pozostają nienaruszone w stosunku do wszelkich praw istniejących na mocy obowiązującego prawa.

WATTPOWER nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej za niewykonanie lub odroczenie wykonania 
artykułów sprzedaży lub niniejszej „Gwarancji jakości” w przypadku pożaru, powodzi, burzy, tajfunu, uderzenia pioruna, klęski 
żywiołowej, zmiany polityki publicznej, terroryzmu, wojny, zamieszek, strajku lub niedostępności odpowiedniej i wystarczającej siły 
roboczej i materiałów lub z powodu innych przyczyn lub sytuacji niezależnych od WATTPOWER.

7. Rozstrzyganie sporów
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w roszczeniach gwarancyjnych, jedna z międzynarodowych instytucji badawczych najwyższej 
klasy, takich jak TÜV Rheiland, TÜV SUD, Intertek i UL, zostanie poproszona o wydanie ostatecznego werdyktu w sprawie roszczenia. 
Wszelkie koszty ponosi strona przegrywająca, chyba że w wyroku postanowiono inaczej. WATTPOWER zastrzega sobie prawo do 
ostatecznej interpretacji.
Dalsze rozstrzyganie sporów będzie realizowane przez właściwą jurysdykcję prawną uzgodnioną w podpisanej przez obie strony 
umowie sprzedaży.


