
OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 

WARUNKI GWARANCJI 
Resun Solar Energy Co.,Ltd (dalej zwany, jako “Resun Solar”) niniejszym udziela następującej 
Ograniczonej Gwarancji nabywcom będącym użytkownikiem końcowym, którzy są pierwszym 
klientem instalującym i/lub posiadającym dla własnego użytku (zwanym dalej „Klientem”) 
jakikolwiek z wymienionych (ale żaden inny) model modułów fotowoltaicznych włączając 
fabrycznie zamontowaną puszkę przyłączeniową i kable, jeżeli jest wymieniony niżej (dalej 
zwane "Produktami").  

1) Seria Produktów objętych gwarancją:

Gwarancja znajduje zastosowanie wyłącznie poniższe modele modułów:

b) Seria 7”calowych monokrystalicznych pojedynczych szklanych półogniw:
Resun Solar RS8L-xxxM(xxx=570-600W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS8I-xxxM(xxx=535-560W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS8H-xxxM(xxx=480-505W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS8K-xxxM(xxx=445-470W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS8V-xxxM(xxx=390-415W z przyrostem o 5)

c) Seria 6”calowych monokrystalicznych pojedynczych szklanych półogniw: 
Resun Solar RS7I-xxxM(xxx=425-460W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS7K-xxxM(xxx=355-380W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS6I-xxxM(xxx=325-420W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS6K-xxxM(xxx=280-345W z przyrostem o 5)

d) Seria ogniw 6" polikrystalicznych ze szkłem pojedynczym:
Resun Solar RS6S-xxxP(xxx=300-355W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6S-xxxP(xxx=250-295W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS6D-xxxP(xxx=225-265W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6F-xxxP(xxx=200-235W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6E-xxxP(xxx=150-175W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6G-xxxP(xxx=100-115W z przyrostem o 5)

e) Seria 6" calowych polikrystalicznych pojedynczych szklanych półogniw:
Resun Solar RS7I-xxxP(xxx=395-410W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6I-xxxP(xxx=300-360W z przyrostem o 5)
Resun Solar RS6K-xxxP(xxx=250-300W z przyrostem o 5)
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a) Seria 8”calowych monokrystalicznych pojedynczych szklanych półogniw:
Resun Solar RS9H-xxxM(xxx=645-670W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS9K-xxxM(xxx=585-610W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS9T-xxxM(xxx=530-555W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS9N-xxxM(xxx=485-510W z przyrostem o 5) 
Resun Solar RS9Y-xxxM(xxx=390-415W z przyrostem o 5)



2) Warunki gwarancji

a) Ograniczona gwarancja produktu w okresie 12 lat.

Resun Solar zapewnia, że w okresie 12 lat, począwszy od Początkowego Dnia Gwarancji
(zdefiniowanego poniżej) Produkt (y) będzie wolny od wad projektowych, materiałowych, 
wykonawczych lub produkcyjnych, które w sposób istotny wpływają na jego funkcjonowanie i będzie 
odpowiadał specyfikacji i rysunkom mającym do niego zastosowanie. Jakiekolwiek pogorszenie 
wyglądu Produktu, włączając zadrapania, plamy, zużycie mechaniczne, rdze, pleśń, pogorszenie 
optyczne- z wyłączeniem zmian koloru, i inne zmiany, które pojawiły się po dostarczeniu Produktu do 
Klienta nie będą kwalifikowane jako wada, jeżeli jednocześnie takie pogorszenie nie wpływa istotnie 
na funkcjonowanie Produktu.  Roszczenie w przypadku stłuczenia szkła jest zasadne, tylko w 
przypadku, gdy nie zaistniała zewnętrzna przyczyna stłuczenia.

2) Warunki gwarancji

b) Ograniczona gwarancja na moc szczytową przez 30 lat.
Resun Solar gwarantuje, że przez okres trzydziestu lat od daty rozpoczęcia gwarancji utrata 
mocy wyjściowej - moc nominalna wskazana na tabliczce znamionowej i zmierzona w 
standardowych warunkach testowych (STC) dla Produktów nie przekroczy: Dla 
polikrystalicznego moduły: 2,5% w pierwszym roku, następnie 0,43% rocznie, kończące się 
na 85,03% w 30 lat po dacie rozpoczęci a gwarancji, a dl a modułów monokrystalicznych: 
3,5% w pierwszym roku, następnie 0,39% rocznie, kończąc na 85,19% za 30 lat od daty 
rozpoczęcia gwarancji.

3) Data wejścia gwarancji w życie
Datę rozpoczęcia gwarancji określa się jako datę dostarczenia Produktu Kupującemu lub 12
miesięcy po dacie wysłania Produktu z zakładów Resun Solar, w zależności od tego, która data
jest wcześniejsza(dalej w skrócie „Data wejścia gwarancji w życie”).

4) Wyjątki i ograniczenia
Ograniczona gwarancja nie dotyczy żadnych Produktów, jeżeli:
a) Uległy modyfikacji, niewłaściwej instalacja, niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, zaniedbaniu
lub uszkodzeniu;
b) Nie przestrzegano instrukcji instalacji Resun Solar;
c) Serwis lub naprawa były wykonane przez niewykwalifikowanych techników serwisowych lub
techników serwisowych niezatwierdzonych przez Resun Solar;
d) Typ, tabliczka znamionowa lub numer seryjny Produktu zostaną zmienione, usunięte lub
uczynione nieczytelnym (inaczej niż przez działanie lub zaniechanie Resun Solar);
e) Produkt zostanie zainstalowany na urządzeniu mobilnym (z wyjątkiem fotowoltaicznego
systemu śledzenia) lub w środowisku morskim;
f) Produkt zostanie narażony na niewłaściwe napięcia, skoki napięcia lub nienormalne warunki
środowiskowe (takie jak kwaśne deszcze lub inne zanieczyszczenia);
g) Wystąpi wadliwy elementy konstrukcji, na której moduł jest zamontowany;
h) Zostanie narażony na odbarwienie, pleśń lub podobne efekty zewnętrzne;
i) Zostanie narażony, na którekolwiek z poniższych: ekstremalne warunki termiczne,
środowiskowe lub gwałtowne zmiany w takich warunkach, korozję, utlenianie,
nieautoryzowane modyfikacje lub połączenia, nieuprawnione otwarcie, serwisowanie przy
użyciu nieautoryzowanych części zamiennych, wypadek, siły natury (np. piorun strajk, trzęsienie
ziemi), wpływ produktów chemicznych lub innych działań pozostających poza kontrolą Resun
Solar (w tym zniszczenia przez pożar, powódź itp.)
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j) Korzystanie z Produktów następuje w sposób naruszający prawa własności intelektualnej
Resun Solar lub stron trzecich (np. patenty, znaki handlowe).

5) Naprawa, wymiana lub zwrot

a)Okres trwania gwarancji jest określony w punkcie 3) , w przypadku wymiany lub naprawy ze
strony Resun Solar okres gwarancji nie podlega wydłużeniu.

b) Wszelkie inne roszczenia wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji wobec Resun
Solar zostaną wykluczone. W żadnym wypadku Resun Solar nie będzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym utratę zysków, szkodę
na dobrej reputacji lub reputacji biznesowej lub opóźnienie) niezależnie od tego, czy
roszczenia te wynikają z umowy, gwarancji, zaniedbania lub surowego czynu
niedozwolonego. Wyłączenie to ma zastosowanie nawet wtedy, gdy środki zaradcze
przedstawione poniżej uznano za nieskuteczne w ich podstawowym celu, w zakresie
dozwolonym przez prawo.

c) Możesz mieć określone prawa ustawowe poza niniejszą gwarancją i możesz mieć
także inne prawa, które różnią się w zależności od państwa. Niniejsza gwarancja nie ma
wpływu na dodatkowe prawa, które masz na podstawie przepisów prawa w swojej
jurysdykcji, regulujące sprzedaż towarów konsumenckich, uwzględniając bez
ograniczeń, prawo krajowe implementujące dyrektywę  99/44 albo prawo zgodne z
Ustawą Gwarancyjną Magnuson. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie lub
ograniczenie incydentalnych albo wynikowych szkód, wobec czego ograniczenia lub
wyłączenia na gruncie niniejszej gwarancji nie znajdą zastosowania.

6) Prawa i środki prawne przeciwko stronom trzecim.
Niniejsza Ograniczona Gwarancja będzie interpretowana, jako oddzielna i niezależna od
wszelkich innych ustaleń umownych ze stronami trzecimi dotyczących Produktu .

7) Zakres
Niniejsza Ograniczona Gwarancja będzie obowiązywać przez okres 30 lat, licząc od Daty
Rozpoczęcia Gwarancji.

8) Postępowanie reklamacyjne, okresy wypowiedzenia, wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych i
ograniczenia.
Kupujący ma obowiązek powiadomić Resun Solar niezwłocznie po wystąpieniu wszelkich
roszczeń wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji listem, faksem lub pocztą
elektroniczną na adres:
Customer Support
Resun Solar EnergyCo.,Ltd
Room 606,No.13,Yongshang Garden,Jingfeng Road,Mudu Town, Wuzhong
District,Suzhou,Jiangsu Province,China
Tel: 0086-512 6629 2101
Fax: 0086-512-6629 3858
HP: www.resunsolar.com
E-mail: info@resunsolar.com
z podaniem każdego domniemanego roszczenia, w tym dowodu roszczenia i numerów seryjnych
zgłaszanych Produktów.
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9) Wszelkie spory dotyczące faktów technicznych związanych z roszczeniami wynikającymi z
niniejszej Ograniczonej gwarancji z tytułu wad Produktów będą rozstrzygane przez ekspertów.
Resun Solar, a Nabywca, na wniosek Resun Solar, wyznaczy jako niezależnego eksperta i
rzeczoznawcę z Międzynarodowego Instytutu Testowego(dalej zwanego "Ekspertem").
Ustalenie Eksperta będą ostateczne, rozstrzygające, wiążące i wykonalne w każdym
postępowaniu wszczętym na podstawie niniejszej umowy. Ekspert powinien umożliwić Stronom
złożenie oświadczeń i kontr-oświadczeń. Uwzględniając te oświadczenia i kontr-oświadczenia
Ekspert wydaje decyzję rozwiązującą spór. Jeżeli jest to wymagane przez którąkolwiek ze stron,
powinien podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Wyrok Eksperta jest ostateczny, rozstrzygający i wiążący dla Stron.
c) Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia niniejszej Ograniczonej Gwarancji muszą zostać
wniesione w ciągu trzech (3) miesięcy od wykrycia naruszenia.
d) Zwrot wadliwych Produktów nie zostanie przyjęty, chyba że Resun Solar udzieli uprzednio
pisemnej zgody.

10) Force Majeure

Resun Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub
opóźnienie w wykonaniu w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji, z powodu wystąpienia
siły wyższej, takiej jak wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej i wystarczającej
siły roboczej, materiału , awarie wydajności lub awarie techniczne lub produkcyjne oraz
wszelkie nieprzewidziane zdarzenia poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń - wszelkie
zdarzenia lub warunki technologiczne lub fizyczne, które nie są racjonalnie znane ani
zrozumiałe w momencie sprzedaży wadliwego produktu lub produktu powiadomienie o
odpowiednim roszczeniu gwarancyjnym w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji.

11) Cesja gwarancyjna

Niniejszą Ograniczoną Gwarancję można przenieść, gdy Produkty pozostaną zainstalowane w
oryginalnym miejscu instalacji.

12) Zmiany warunków Gwarancji

Wszelkie zmiany dotyczące Ograniczonej Gwarancji muszą być wprowadzone przez
przedstawiciela Resun Solar, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13) Inne

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za
nieważne, niewykonalne lub sprzeczne z prawem, wówczas ważność pozostałych postanowień
niniejszej Ograniczonej Gwarancji pozostaje w pełnej mocy.

Resun Solar Energy Co., LTD. 
2022.02 

http://www.resunsolar.com/
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