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Ograniczona gwarancja Hyundai na moduły fotowoltaiczne 

(„Ograniczona gwarancja”) 

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

 

Poniższa gwarancja (dalej zwana „Ograniczoną gwarancją”) jest udzielana przez firmę 

Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. (dalej zwaną „firmą HYUNDAI”) w odniesieniu do 

modułów fotowoltaicznych (dalej zwanych „MODUŁEM/MODUŁAMI”) dostarczonych 

pierwotnemu klientowi końcowemu i kolejnym właścicielom w oryginalne miejsce 

instalacji (łącznie określanym jako „KLIENT”). Gwarancje określone w niniejszym 

dokumencie dotyczą tylko MODUŁÓW, które (a) są sprzedawane bezpośrednio przez 

firmę HYUNDAI lub przez jednego z jej autoryzowanych lokalnych dystrybutorów oraz 

(b) mają czytelne logo firmy Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. i numer seryjny produktu. 

Data rozpoczęcia wszystkich poniższych gwarancji jest wcześniejszą z poniższych dat: (i) 

data instalacji; lub (ii) 90. dzień (dzień zwykły) po dostawie MODUŁÓW firmy 

HYUNDAI do klienta końcowego (dalej zwaną „Datą rozpoczęcia gwarancji”). Firma 

HYUNDAI zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji 

bez wcześniejszego powiadomienia. 

 
Niniejsza Ograniczona gwarancja ma zastosowanie do następujących produktów: 

 
- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380, w odstępach co 5) 

- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415, w odstępach co 5) 

1. Gwarancja na produkt 

 
A. Firma HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że dostarczone MODUŁY przez okres 

dwudziestu pięciu (25) lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji (dalej zwanej „Okresem 

gwarancji na produkt”) będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przy 

normalnym stosowaniu, instalacji, użytkowaniu i warunkach obsługi. 

 
Jeśli MODUŁY nie będą zgodne z niniejszą gwarancją w Okresie gwarancji na produkt, 

(a) (a) firma HYUNDAI ma prawo do wyboru wartości netto wadliwych MODUŁÓW 

lub aktualnej ceny rynkowej MODUŁU zwracanej KLIENTOWI, tzw. wadliwych 

MODUŁÓW o wartości netto zakupionych MODUŁÓW z uwzględnieniem pierwszej 

amortyzacji wynoszącej 16%, kolejnych odpisów amortyzacji rocznej na poziomie 

3,5%, 
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amortyzacja naliczana jest od daty gwarancji do 25 lat; (b) bezpłatna naprawa lub 

wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie 

dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części do wymiany stanowią własność 

firmy HYUNDAI. 

 
B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynym i wyłącznym środkiem 

zaradczym dostępnym dla KLIENTA w przypadku jakiejkolwiek wady produktu i nie 

będą dostępne po upływie Okresu gwarancji na produkt z jakiegokolwiek powodu. 

 

 
2. Gwarancja wydajności 

 
A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że przez okres jednego (1) roku od Daty 

rozpoczęcia gwarancji faktyczna moc wyjściowa MODUŁÓW będzie wynosić nie 

mniej niż 98,0% mocy znamionowej* w warunkach STC**, zgodnie z datą sprzedaży w 

specyfikacji produktu firmy HYUNDAI. Od drugiego roku faktyczna moc wyjściowa 

będzie co roku maleć o nie więcej niż 0,55%p przez pozostały okres dwudziestu 

czterech (24) lat, tak że do końca dwudziestu pięciu (25) lat zostanie osiągnięte 

faktyczna moc wyjściowa stanowiąca równowartość co najmniej 84,8% mocy 

znamionowej* w warunkach STC**, jak określono dnia sprzedaży w specyfikacji 

produktu firmy HYUNDAI. 

 
Jeżeli MODUŁY nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy wyjściowych 

określonych powyżej, pod warunkiem, że taka utrata mocy zostanie zweryfikowana 

przez firmę HYUNDAI, (a) firma HYUNDAI ma prawo wybrać wartość netto 

wadliwych MODUŁÓW lub aktualną cenę rynkową MODUŁU zwróconą do 

KLIENTA, tzw. wadliwe MODUŁY wartości netto zakupionych w danym momencie 

MODUŁÓW z uwzględnieniem pierwszej amortyzacji wynoszącej 16%, kolejnych 

odpisów amortyzacji rocznej na poziomie 3,5%, amortyzacja naliczana jest od dnia 

gwarancji, do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz 

zapewnienie początkowej sprzedaży w punkcie dostawy bezpłatnej usługi dostawy, 

MODUŁY i części do wymiany stanowią własność firmy HYUNDAI. 

 
B. Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie będą jedynymi i wyłącznymi 

środkami zaradczymi przewidzianymi w przypadku jakichkolwiek wad wydajności i 

nie będą dostępne poza łącznymi określonymi Okresami gwarancji wykonania z 

jakiegokolwiek powodu. 

 

 
3. Wyłączenia i ograniczenia 

 
A. Roszczenie gwarancyjne w ramach którejkolwiek z powyższych gwarancji należy 

składać w odpowiednim okresie gwarancyjnym. 

 
B. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego MODUŁU, który według wyłącznej i 

bezwzględnej oceny firmy HYUNDAI uległ: 

http://www.hyundai-es.co.kr/


www.hyundai-es.co.kr 

Siedziba główna 

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggo-do 13591, Korea 

    

 

 
 

(a) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek użycia na jednostce ruchomej, w tym między 

innymi w pojazdach, statkach itp.; 

(b) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek nieprzestrzegania krajowych i lokalnych 

przepisów elektrycznych; 

(c) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez instalację niezgodną ze 

specyfikacjami MODUŁU(-ów), instrukcją instalacji, instrukcją obsługi lub 

etykietami dołączonymi do MODUŁU(-ów); 

(d) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwego okablowania, instalacji lub 

obsługi; 

(e) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez urządzenia i/lub części inne niż 

MODUŁ(-y) lub przez metody montażu takich urządzeń i/lub części; 

(f) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwie lub nieprawidłowo wykonanej 

konserwacji, obsługi lub modyfikacji; 

(g) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek usunięcia z pierwotnego miejsca instalacji; 

(h) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek napraw niezgodnych z instrukcjami firmy 

HYUNDAI; 

(i) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek niewłaściwej obsługi podczas przechowywania, 

pakowania lub transportu; dotyczy to m.in., ale nie tylko, szkód spowodowanych 

niewłaściwym traktowaniem, przeciążeniem, wpływami elektrochemicznymi lub 

elektrycznymi lub innymi okolicznościami, które mogą powstać bez winy firmy 

HYUNDAI; 

(j) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek wstrząsu zewnętrznego, takiego jak latające 

przedmioty lub zewnętrzne naprężenia; 

(k) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami 

środowiska, takimi jak sadza, kwaśne deszcze lub przemysłowe chemikalia, w tym 

amoniak; 

(l) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek bezpośredniego kontaktu ze słoną wodą; 

(m) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez siły naturalne (trzęsienia ziemi, 

tornada, powodzie, wyładowania atmosferyczne, huragany, intensywny śnieg, grad 

itp.), a także pożar, awarie zasilania, przepięcia lub inne nieprzewidziane 

okoliczności, na które firma HYUNDAI nie ma wpływu; 

(n) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym aktami terrorystycznymi, zamieszkami, 

wojną lub innymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka; 

(o) Uszkodzeniu i/lub awarii na skutek zewnętrznych plam lub zadrapań, które nie mają 

wpływu na wydajność; 

(p) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez dźwięk, wibracje, rdzę, 

zarysowania lub odbarwienia, które są wynikiem normalnego zużycia, starzenia lub 

ciągłego użytkowania; lub 

(q) Uszkodzeniu i/lub awarii spowodowanym przez MODUŁ(-y) zainstalowany/e w 

miejscu wykraczającym poza warunki pracy. 

(r) Naprawa lub modyfikacje dokonywane przez kogoś innego niż autoryzowany 

technik serwisowy firmy HYUNDAI. 

 
C. Gwarancja na produkt i gwarancja wydajności mają zastosowanie wykluczająco 

względem siebie. Firma HYUNDAI, według własnej decyzji i własnego uznania, 

zadecyduje, czy przyczyna roszczenia dotyczy Gwarancji na produkt, czy 
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którejkolwiek z Gwarancji wydajności. 

 
D. Firma HYUNDAI zdecyduje, według własnego i absolutnego uznania, czy odebrać 

wymienione MODUŁY, czy nie. W przypadku, gdy firma HYUNDAI zdecyduje się 

odebrać wszystkie lub niektóre z wymienionych MODUŁÓW, firma HYUNDAI 

pokryje koszty transportu (z wyłączeniem transportu lotniczego) za zwrot MODUŁÓW. 

W przypadku, gdy firma HYUNDAI zdecyduje się nie odbierać żadnych wymienionych 

MODUŁÓW, firma HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów transportu związanych ze 

zwrotem MODUŁÓW. W każdym przypadku firma HYUNDAI nie pokryje żadnych kosztów 

związanych z instalacją, demontażem, ponowną instalacją, utylizacją lub pakowaniem 

MODUŁÓW. Jeśli okaże się, że odebrane MODUŁY nie są objęte niniejszymi gwarancjami, 

na podstawie wyłącznej i bezwzględnej oceny firmy HYUNDAI KLIENT jest zobowiązany do 

pokrycia wszystkich powiązanych kosztów, o których mowa powyżej. 

 
E. W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka MODUŁÓW, których dotyczy 

roszczenie w ramach którejkolwiek z powyższych Gwarancji, został wycofany lub 

istotnie zmieniony, firma HYUNDAI zastrzega sobie prawo do wymiany MODUŁÓW 

na dowolny inny typ modułu, który może różnić się wydajnością, rozmiarem, kolorem 

lub materiałem. 

 
F. Wszelkie naprawione lub wymienione MODUŁY w ramach niniejszych Gwarancji 

będą objęte jedynie pozostałym okresem gwarancji mającym zastosowanie do 

oryginalnych MODUŁÓW. 

 

G. Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji obejmują jedynie 

MODUŁY, które zostały zainstalowane w obszarze sprzedaży. 

 

 
4. Rozdzielność postanowień 

 
Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że jakakolwiek klauzula lub część 

dowolnej klauzuli niniejszej Ograniczonej gwarancji jest nieważna, niezgodna z prawem 

lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za usuniętą tylko w wymaganym zakresie, a 

ważność i wykonalność pozostałych części Ograniczonej gwarancji nie zostaną naruszone. 

 

 
5. Dochodzenie roszczeń 

Dochodzenie roszczeń w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji zakłada, że Klient (i) 

poinformował autoryzowanego sprzedawcę/ dystrybutora naszych Modułów na piśmie o 

domniemanym roszczeniu lub że (ii) to pisemne powiadomienie zostało wysłane 

bezpośrednio do firmy HYUNDAI w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca/ 

dystrybutor już nie istnieje (np. z powodu zaprzestania działalności lub bankructwa). Do 

każdego takiego dochodzenia roszczeń należy dołączyć oryginalny paragon jako dowód 

zakupu i godziny zakupu Modułów firmy HYUNDAI. Dochodzenie roszczenia musi 

nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni (dzień zwykły) od daty wystąpienia wady. Zwrot 

Modułów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy HYUNDAI. 
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6. Siła wyższa 

 
Firma HYUNDAI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie 

jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej 

gwarancji z powodu klęsk żywiołowych, sporów przemysłowych, przepisów rządowych, 

zamieszek lub wojen bądź jakichkolwiek innych zdarzeń pozostających poza kontrolą 

firmy HYUNDAI, które nie są w uzasadniony sposób znane lub rozumiane w momencie 

sprzedaży MODUŁÓW. 

 

 
7. Odpowiedzialność 

 
POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ 

WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŻONE 

LUB DOROZUMIANE, W SPOSÓB FAKTYCZNY LUB Z DZIAŁANIA PRAWA, 

USTAWOWEGO LUB INNEGO, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW 

PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, BRAKU NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA 

ORAZ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. FIRMA HYUNDAI NIE 

PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ 

OSOBY DO PRZYJMOWANIA W JEJ IMIENIU INNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI W 

ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ ANI 

UŻYTKOWANIEM TOWARÓW. FIRMA HYUNDAI NIE PRZYJMUJE 

JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA 

JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z 

JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM, 

NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM LUB ZANIEDBANIEM PRZY 

INSTALACJI MODUŁÓW. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA HYUNDAI 

NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ 

WYKRACZA POZA CENĘ 

 
ZAKUPU DANEGO MODUŁU (MODUŁÓW) ANI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, 

WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁE 

ONE SPOWODOWANE. UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA 

PRODUKCJI I STRATY PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYKLUCZONE. 

 

*„Moc nominalna” to moc szczytowa w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej 

mocy. 

** „STC (standardowe warunki testowe)” to: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W/m2 

i (c) temperatura ogniwa 25 °C. Pomiary muszą być przeprowadzone przez firmę HYUNDAI lub w 

niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z wyprzedzeniem przez firmę HYUNDAI, zgodnie z normą 

IEC60904, testowane na złączach puszek przyłączowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy 

HYUNDAI. Pomiary te będą uważane za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu 

wynoszącą ±3%. Standardy kalibracji firmy HYUNDAI muszą być zgodne ze standardami stosowanymi 

przez akredytowane w tym celu instytucje międzynarodowe. 
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