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OGRANICZONA GWARANCJA NA 
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

AE SOLAR 

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

AE Solar gwarantuje pierwotnemu nabywcy ("Kupujący"), że moduły będą wolne od wad 
materiałowych i wykonawczych, które mają wpływ na funkcjonalność modułu w normalnych 
warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i obsługi, które są określone w dokumentacji 
produktu AE Solar.  

AE Solar gwarantuje, że moduł zachowa mechaniczną integralność i stabilność zgodnie                        
z zatwierdzonymi metodami eksploatacji opisanymi w naszych instrukcjach instalacji; szkło modułu 
zachowa swoją integralność pod warunkiem, że nie występują oznaki uderzeń lub sił zewnętrznych; 
oraz że kabel i wtyczka modułu pozostaną bezpieczne i sprawne pod warunkiem, że moduły zostały 
profesjonalnie zainstalowane. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ścieranie, niewłaściwą 
instalację lub zwierzęta są wyłączone z niniejszej gwarancji.

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być uznane tylko wtedy, gdy Kupujący może przedstawić dowód, 
że nieprawidłowe działanie lub niezgodność modułu wynika wyłącznie z wad materiałowych i/lub 
produkcyjnych w normalnych warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i obsługi określonych 
w standardowej dokumentacji produktu AE Solar. Wszelkie zmiany koloru modułu lub inne zmiany 
jego wyglądu nie stanowią wad, o ile zmiana wyglądu nie wynika z wad materiałowych i/lub 
produkcyjnych oraz nie powoduje pogorszenia funkcjonalności modułu. Jeśli produkt nie spełnia 
warunków niniejszej gwarancji, AE Solar, według własnego uznania, naprawi lub wymieni produkt, 
lub zapewni odpowiednią wartość rynkową produktu (produktów) jako rekompensatę. 

2. Ograniczona gwarancja mocy szczytowej - Środki zaradcze

2.1 W przypadku modułów polikrystalicznych i monokrystalicznych AE Solar gwarantuje, że 
degradacja mocy w pierwszym roku nie przekroczy 3% mocy znamionowej. Od roku 2 do roku 30 
użytkowania, rzeczywisty roczny spadek mocy będzie wynosił nie więcej niż 0,57%. Do końca 30 
roku użytkowania, rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 80% mocy znamionowej. 

2.2 Rzeczywista moc wyjściowa modułu jest określana w celu weryfikacji wyłącznie przy użyciu 
standardowych warunków testowania. Pomiar rzeczywistej mocy wyjściowej jest przeprowadzany w 
zakładzie AE Solar lub przez uznany przez AE Solar instytut badawczy będący stroną trzecią. 
Tolerancje urządzeń testujących będą stosowane do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy 
wyjściowej. 

2.3 W przypadku stwierdzenia negatywnego odchylenia rzeczywistej wydajności od wartości 
gwarantowanych, AE Solar, według własnego uznania, zrekompensuje taką utratę mocy poprzez 
dostarczenie Kupującemu dodatkowych modułów w celu uzupełnienia całkowitej utraty mocy lub 
poprzez naprawę lub wymianę modułów lub zapewnienie odpowiedniej pozostałej wartości rynkowej 
produktu(ów) jako rekompensaty.  
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3. Wyłączenia i ograniczenia
3.1 Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszone w każdym przypadku w obowiązującym okresie 
gwarancyjnym. 
3.2 Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do modułów PV, które, według bezwzględnej 
oceny AE Solar, zostały poddane: 

- Użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem, nadużywaniu, zaniedbaniu lub 
wypadkowi;
- Alternatywnej, niewłaściwej instalacji lub zastosowaniu;
- Nieprzestrzeganiu instrukcji montażu, obsługi i konserwacji;
- Naprawie lub modyfikacji dokonanych przez osobę inną niż wykwalifikowany 
technik serwisowy;
- Przepięciu w sieci elektrycznej, porażeniu piorunem, powodzi, pożarowi, 
przypadkowemu stłuczeniu lub innemu zdarzeniu będącemu poza kontrolą AE Solar;
- Przeniesieniu i późniejszemu ponownemu zainstalowaniu modułu.

3.3 Ograniczone gwarancje nie obejmują żadnych kosztów wysyłki w celu zwrotu modułów PV lub 
ponownej wysyłki naprawionych lub wymienionych modułów PV, ani kosztów związanych                
z instalacją, usunięciem lub ponowną instalacją modułów PV. 

3.4 Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane, jeśli typ lub numer seryjny modułów PV zostały 
zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne. Wszelkie inne oświadczenia złożone przez AE Solar   
(w tym bez ograniczeń oświadczenia zawarte w materiałach promocyjnych AE Solar) w odniesieniu 
do właściwości, charakterystyki działania i innych aspektów modułów mają charakter wyłącznie 
poglądowy i nie są prawnie wiążące dla AE Solar. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo 
AE Solar wyklucza wszelkie dorozumiane oświadczenia i gwarancje w odniesieniu do modułów, ich 
właściwości i parametrów użytkowych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo AE Solar 
wyklucza również wszelką odpowiedzialność wobec Kupującego i każdego użytkownika modułów 
PV produkowanych przez AE Solar za utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków, 
przychodów, obrotów, przewidywanych oszczędności, działalności gospodarczej lub wartości firmy.

4. Spory

Żadne powództwo, niezależnie od formy, wynikające z niniejszej polityki ograniczonej gwarancji lub 
w jakikolwiek sposób z nią związane, nie może być wniesione przez Kupującego później niż jeden (1) 
rok od zaistnienia przyczyny powództwa.  

5. Kontynuacja

Naprawa lub wymiana modułów PV lub dostawa dodatkowych modułów PV nie powoduje 
rozpoczęcia obowiązywania nowych warunków gwarancji, ani też nie powoduje przedłużenia 
pierwotnych warunków niniejszej ograniczonej gwarancji. Wszelkie wymienione moduły PV stają się 
własnością AE Solar. AE Solar ma prawo dostarczyć inny typ (inny rozmiar, kolor, kształt i / lub 
moc) w przypadku, gdy AE Solar zaprzestanie produkcji danego modułu PV w momencie zgłoszenia 
reklamacji.
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