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OGRANICZONA GWARANCJA 
 

DLA RISEN ENERGY POJEDYNCZEGO SZKLANEGO KRYSTALICZNEGO MODUŁU 

FOTOWOLTAICZNEGO  

WERSJA: A/1[2020]  

 

Gwarancje opisane w niniejszej ograniczonej Gwarancji (do gwarancji tych, odnosi  

 się w sensie zbiorowym w niniejszym dokumencie, jako ta „Gwarancja”) obejmują MODUŁY 

SPV wyprodukowane przez Risen Energy Co., takie jak: 

 

1) RSM60-6-xxxP (xxx=Module Power) 

2) RSM120-6-xxxP (xxx=Module Power) 

3) RSM72-6-xxxP (xxx=Module Power) 

4) RSM144-6-xxxP (xxx=Module Power) 

5) RSM60-6-xxxM (xxx=Module Power) 

6) RSM120-6-xxxM (xxx=Module Power) 

7) RSM72-6-xxxM (xxx=Module Power) 

8) RSM144-6-xxxM (xxx=Module Power) 

9) RSM132-6-xxxM (xxx=Module Power) 

10) RSM156-6-xxxM (xxx=Module Power) 

11) RSM120-7-xxxM (xxx=Module Power) 

12) RSM144-7-xxxM (xxx=Module Power) 

13) RSM156-7-xxxM (xxx=Module Power) 

14) RSM100-8-xxxM (xxx=Module Power) 

15) RSM120-8-xxxM (xxx=Module Power) 

16) RSM150-8-xxxM (xxx=Module Power) 

 Niniejsza gwarancja jest ważna od 15 stycznia 2020 r. do momentu wydania nowej wersji 

przez Risen Energy Co., Ltd. Firma Risen gwarantuje nabywcy dowolnego z wyżej 

wymienionych Modułów SPV („Nabywcy”), że po wysłaniu w oryginalnym opakowaniu do jego 

miejsca instalacji, MODUŁ SPV będzie wolny od wad wykonania i wad materiałów  

w normalnych warunkach użytkowania, instalacji, użytkowania i obsługi, a według własnego 

uznania, Risen naprawi wadę lub wymieni wadliwy MODUŁ SPV, lub jego część na nowy lub 

regenerowany odpowiednik bez opłat dla Nabywcy za części lub robociznę w okresie (-ach) 

określonym w niniejszym dokumencie. Niniejsza Gwarancja stanowi uzupełnienie wszelkich 

domniemanych gwarancji, które mogą zostać udzielone Nabywcy na mocy prawa; dodatkowe 

informacje można znaleźć w klauzuli 5 poniżej. Wszystkie dorozumiane gwarancje, w tym 

gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu,  

są ograniczone wedle okresów określonych w niniejszym dokumencie, które rozpoczynają się 

z Datą Rozpoczęcia Gwarancji. Żadna inna oferta gwarancji, wyraźnie określona ani 

domniemana, przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, nie zastępuje warunków niniejszej 

Gwarancji. 
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1. Wyłączenia ogólne 

Niniejsza Gwarancja jest jedyną i wyłączną gwarancją przyznaną przez firmę Risen  

i jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym dostępnym dla Nabywcy. To wykluczenie  

ma zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo. Korekta usterek, poprzez sposób i czas 

określony w niniejszym dokumencie, stanowi pełne spełnienie wszystkich zobowiązań  

i odpowiedzialności Risen wobec Nabywcy lub innego użytkownika końcowego w odniesieniu 

do MODUŁU SPV i powinna stanowić kompletne wypełnienie wszystkich roszczeń,  

czy to na podstawie umowy, zaniedbania czy odpowiedzialności w innych przypadkach.  

W żadnym wypadku Risen nie ponosi winy lub odpowiedzialności w jakikolwiek inny sposób, 

za wszelkie uszkodzenia lub wady MODUŁU SPV, które są spowodowane naprawami lub próbą 

napraw wykonanych przez kogokolwiek innego niż Risen, jego pracowników, kontrahentów 

lub innych usługodawców autoryzowanych przez Risen. Firma Risen nie ponosi winy  

ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody przypadkowe  

czy z tytułu szkód ubocznych. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody lub  

czy inna nie przekracza kwoty faktury zapłaconej przez Nabywcę za odpowiedni MODUŁ(Y) 

SPV. 

2. Gwarancja 

2.1. Dwunastoletnia Ograniczona Gwarancja Produktu 

Okres gwarancji na wady materiałowe i wykonanie to 12 lat od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, 

gdzie podczas trwania niniejszego okresu gwarancyjnego MODUŁ(Y) SPV: 

 Będzie wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych  

i produkcyjnych, które fizycznie ograniczają jego funkcjonowanie; 

 Będzie zgodny ze specyfikacjami i rysunkami mającymi do nich zastosowanie. 

Jakiekolwiek pogorszenie w wyglądzie MODUŁU (-ÓW), w tym wszelkie zadrapania, plamy, 

zużycie mechaniczne, rdza, pleśń, pogorszenie stanu optycznego (z wyłączeniem 

jakiegokolwiek pogorszenia koloru), które wystąpią po dostawie do Nabywcy nie kwalifikuje 

się jako niniejsza wada, jeśli w takim zakresie, pogorszenie nie powoduje powstania fizycznego 

zakłócenia funkcjonowania MODUŁU (-ÓW) SPV. Stłuczenie szkła będzie stanowiło roszczenie 

z tytułu niniejszej Gwarancji wyłącznie w takim zakresie, że nie ma zewnętrznej przyczyny 

pęknięcia. 

 

2.2. Dwudziestopięcioletnia Ograniczona Gwarancja na Zasilanie 

Okres gwarancji w odniesieniu do minimalnej mocy wyjściowej trwa łącznie 25 lat od Daty 

Rozpoczęcia Gwarancji. Pod koniec pierwszego roku minimalna moc nie będzie mniejsza niż 

97,5% dla fotowoltaicznych polikrystalicznych PV Modułów, fotowoltaicznych modułów typu 

„Castmonocrystalline” oraz monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych, z minimum 

znamionowej mocy wyjściowej określonej w Specyfikacji Produktu Risen, pod warunkiem  

że taka utrata mocy zostanie ustalona na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych,  

a na koniec każdego roku po pierwszym roku, moc wyjściowa nie zmniejszy się o więcej niż 

0.6% rocznie w stosunku do pierwotnej mocy znamionowej określonej w specyfikacji produktu 
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firmy Risen, pod warunkiem że taka utrata mocy zostanie ustalona jako należna do wad 

materiałowych lub produkcyjnych. 

3. Dodatkowe Elementy Wyłączone z Zakresu Gwarancji 

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, w przypadku:  

a) Niezapłacenia ceny zakupu w stosunku do Risen lub jego spółek zależnych, które 

wprowadziły moduły na rynek, nawet jeśli (i) płatność była należna oraz (II) klient 

bezpośredni, który otrzymał moduły od Risen lub jego spółki zależnej („Klient 

bezpośredni”) nie jest uprawniony do wstrzymania ceny zakupu lub części ceny 

zakupu. Firma Risen musi poinformować Kupującego o braku płatności i podać nazwę 

i pełny adres Klienta Bezpośredniego, który nie zapłacił za moduły. W przypadku, gdy 

Risen może odrzucić roszczenie wynikające z niniejszej gwarancji na podstawie tego 

przepisu, Kupiec może wpłacić niezapłaconą kwotę w celu uruchomienia roszczeń 

gwarancyjnych; 

b) Niedostarczenia dowodu zakupu lub informacji o produkcie; 

c) Jeśli moduł SPV jest nieprawidłowo zainstalowany przez osoby inne niż Risen,  

jej pracowników, wykonawców lub innych przedstawicieli, lub jest nadużywany lub 

niewłaściwie używany, 

d)  Jeżeli typ lub numer seryjny MODUŁU SPV został zmieniony, usunięty lub uczyniony 

nieczytelnym; 

e) Jeżeli MODUŁ SPV jest zainstalowany w ruchomym (z wyłączeniem fotowoltaicznego 

systemu śledzenia) lub morskim środowisku lub jest poddany niewłaściwemu napięciu 

lub skokom napięcia lub nieprawidłowym warunkom środowiskowym 

(np. kwaśny deszcz lub inne zanieczyszczenia): 

f) Jeżeli elementy konstrukcji, na której zamontowany jest MODUŁ SPV, są uszkodzone, 

powodując korozję zewnętrzną, odbarwienie formy lub podobne: 

g) Jeżeli wady są spowodowane przez MODUŁ SPV poddający się któremukolwiek  

z poniższych: skrajne warunki termiczne lub środowiskowe lub szybkie zmiany takich 

warunków, korozję, utlenianie, modyfikacje lub połączenia niezatwierdzone przez 

Risen, otwarcie lub naprawa niezatwierdzone przez Risen, wypadek, siła natury (np. 

uderzenie pioruna), zanieczyszczenie przez produkt chemiczny, lub inne czyny, które 

wykraczają poza rozsądną kontrolę Risen (w tym między innymi szkody spowodowane 

przez ogień, powódź itp.), 

h) Śmierci lub zranienia osób, wynikających z innych przyczyn niż zaniedbanie lub umyślna 

nierzetelność Risen lub jego pracowników, wykonawców lub innych agentów lub 

przedstawicieli; 

i) Przypadkowych, wtórnych lub szczególnych szkód, takich jak utrata użytkowania, 

utrata zysków, przychodów, biznesu, wartość firmy, szkody w reputacji lub kosztów 

ponoszonych przez stronę trzecią. 

 

4. RÓŻNE 

 Ani naprawa czy wymiana MODUŁU(-ÓW) SPV, ani dostawa dodatkowych MODUŁÓW SPV 

nie powodują zmiany pierwotnej daty rozpoczęcia gwarancji, a pierwotne okresy niniejszej 
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Gwarancji nie zostaną tym samym przedłużone. Wszelkie wymienione MODUŁY SPV stają się 

własnością Risen w celu ich usunięcia. Jeśli firma Risen zaprzestanie stosowania MODUŁU SPV 

objętego niniejszą gwarancją, firma Risen ma prawo dostarczyć inny typ modułu SPV  

(o różnej wielkości, kolorze, kształcie i/lub mocy) o równoważnej lub większej mocy, stosownie 

do przypadku. 

5. Prawa ustawowe 

Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa Nabywcy dostępne na terytorium 

jurysdykcji nabywcy w odniesieniu do sprzedaży towarów konsumpcyjnych, a jeśli takie 

ustawowe prawa istnieją, w tym ale nie wyłącznie zgodne z krajowymi przepisami 

wykonawczymi do dyrektywy WE 99/44 lub zgodnie z ustawami „Magnuson Moss Warranty 

Act”, takie prawa ustawowe będą nadrzędne w stosunku do praw niniejszej Gwarancji.  

Jeśli przepisy obowiązujące na terytorium jurysdykcji nabywcy nie pozwalają na wyłączenie 

lub ograniczenie szkód następczych lub przypadkowych, przepisy tego terytorium będą miały 

pierwszeństwo przed niniejszą gwarancją. Dotyczy to w szczególności Nabywców, którzy 

zdefiniowani są jako „Konsumenci” w rozumieniu Australijskiego Prawa Konsumenckiego, 

 a) Nabywca jest uprawniony do (i) naprawy lub wymiany towarów, jeżeli towary  

nie są odpowiedniej jakości, albo (ii) albo zastąpienia towarów albo zwrot płatności za towary, 

jeżeli towary uległy poważnej awarii, albo (b) jeżeli towary uległy poważnej awarii, nabywca 

jest również uprawniony do odszkodowania za wszelkie możliwe  

do przewidzenia straty lub szkody. 

6. Siła wyższa 

Firma Risen nie ponosi jakiejkolwiek winy ani odpowiedzialności wobec Nabywcy  

za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w działaniu w ramach niniejszej Gwarancji  

z powodu aktów Boga, wojny, zamieszek, strajków, niedostępności odpowiedniej  

i wystarczającej siły roboczej, materiałów, lub awarii  technicznych, wynikających  

z  wydajności, pojemności oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń poza kontrolą, w tym 

między innymi jakichkolwiek technicznych lub fizycznych zdarzeń lub warunków,  

które nie są w sposób uzasadniony znane lub zrozumiałe w momencie sprzedaży MODUŁU(-

ów) SPV lub roszczenia. 

7. Klauzula salwatoryjna 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej gwarancji lub jej zastosowanie do jakiejkolwiek 

osoby lub okoliczności zostanie uznana za nielegalne, unieważnione lub w inny sposób 

niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na żadne  

z pozostałych postanowień niniejszej gwarancji, i w rezultacie, inne postanowienia niniejszej 

gwarancji będą traktowane jako możliwe do podzielenia. 

8. Przenoszenie własności a prawa gwarancyjne  

Niniejsza gwarancja jest przekazywalna przez Nabywcę nowemu prawnemu właścicielowi 

MODUŁU SPV, pod warunkiem że: 



5 
 

RISEN ENERGY Co., Ltd 

Specyfikacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia 

 

a) nowy właściciel również posiada oryginalny dowód zakupu, 

b) moduły pozostają w oryginalnym miejscu instalacji, i 

c) żadne z postanowień niniejszej gwarancji nie zostanie naruszone przez Nabywcę przed 

przeniesieniem własności. W celu uniknięcia wątpliwości przekazanie niniejszej gwarancji nie 

zmienia pierwotnej daty rozpoczęcia gwarancji, ani obowiązujących okresów określonych w 

niniejszym dokumencie. 

9. Obowiązujące prawo oraz spory  

Ważność, konstrukcja oraz interpretacja niniejszej Gwarancji oraz egzekwowanie praw  

i obowiązków Nabywcy powstających na mocy niniejszej Umowy, podlegają prawu krajowemu 

z pierwotnego miejsca instalacji MODUŁÓW SPV (z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji 

praw obowiązujących w tym kraju) oraz z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych  

o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG) i wszelkich innych 

przepisów ustaw jednolitych. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji lub w związku 

z tą gwarancją zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przed sądem powszechnym kraju 

pierwotnego miejsca instalacji MODUŁU(-ÓW) SPV. 

10. Data Rozpoczęcia Gwarancji 

Data rozpoczęcia gwarancji jest wcześniejsza od (a) daty dostawy (zgodnie z Incoterms 2010) 

MODUŁÓW SPV do nabywcy oraz (b) daty, która wynosi sześć miesięcy od daty wysyłki 

MODUŁÓW SPV z zakładu produkcyjnego Risen. 

11. Procedura Roszczeniowa 

W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę, że roszczenie może zostać złożone w ramach 

niniejszej gwarancji, Nabywca niezwłocznie dostarczy pisemne powiadomienie o tym fakcie 

na adres podany poniżej, podając każde domniemane roszczenie (w tym jego dowody), 

oryginalny dowód zakupu przez Nabywcę, oraz odpowiadające numery seryjne MODUŁU(-

ÓW) SPV, których dotyczy problem. W bezpośrednio poprzedzającym zdaniu termin  

„niezwłocznie” oznacza w ciągu 2 miesięcy od zidentyfikowania wady lub innego problemu, 

który Nabywca uważa za podstawę każdego roszczenia w ramach niniejszej gwarancji. 

  Zwrot przez Nabywcę któregokolwiek MODUŁU(-ÓW) SPV nie zostanie zaakceptowany, 

chyba że Risen wyda uprzednio pisemną zgodę, a po uzyskaniu takiego zezwolenia na zwrot 

MODUŁU(-ÓW) SPV, Nabywca musi zorganizować na tyle bezpieczne opakowanie, które 

zapewnieni, że podczas wysyłki zwrotnej nie nastąpi zmiana stanu modułów SPV i zapewni 

ubezpieczenie owych MODUŁ(-ÓW) SPV na rzecz Risen. Firma Risen będzie odpowiedzialna  

za wszelkie koszty transportu przesyłki zwrotnej, odprawy celnej i inne koszty zwrotu MODUŁ(-

ÓW) SPV oraz za koszty ponownej wysyłki każdego naprawionego lub zastępczego MODUŁU(-

ÓW) SPV, ale nie będzie odpowiedzialna za koszty związane z usunięciem, instalacją lub 

ponownym zainstalowaniem modułu(-ów) SPV. 

W przypadku sporu pomiędzy Nabywcą a firmą Risen, który powstaje w wyniku technicznej 

oceny ważności roszczenia gwarancyjnego, najwyższej klasy międzynarodowy instytut 

badawczy (taki jak TUV Rheinland w Kolonii, Niemcy lub Arizona State University w stanie 
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Arizona, Stany Zjednoczone Ameryki, lub inna organizacja lub instytucja o porównywalnych 

kompetencjach i pozycji międzynarodowej) będzie zaangażowany w ustalenie ważności 

takiego roszczenia, a ustalenie to przez takowy instytut badawczy jest ostateczne, 

rozstrzygające i wiążące dla obu stron. Strona, której stanowisko w sprawie ważności  

lub nieważności jakiegokolwiek roszczenia jest sprzeczne z ustaleniem takiego instytutu 

badawczego, ponosi koszty takiej oceny technicznej i ustalenia określonego przez takowy 

instytut badawczy. 

Firma Risen jest przekonana, że Nabywca będzie miał bezawaryjne użytkowanie i będzie  

w stanie cieszyć się ciągłą rentownością działania poprzez wdrożenie modułów SPV firmy 

Risen. Niniejsza gwarancja stanowi potwierdzenie praw naprawczych i zapewnia dodatkowy 

komfort. Jeśli Nabywca szuka dodatkowych informacji na temat stosowania niniejszej 

gwarancji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Risen, którego kontaktował 

Nabywca. 

Risen Energy co., Ltd., 

Address: Tashan Industry Zone, Meilin Street, Ninghai-315609, People’s Republic of China  
Tel: +86-574-59953239  
Fax: +86-574-59953599  
E-mail: afterservice@risenenergy.com  
E-mail: info@risenenergy.com 


