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01.Definicja modułów: 

 

Moduły zdefiniowano w niniejszej Ograniczonej gwarancji jako fotowoltaiczne moduły słoneczne 

produkowane przez firmę JA Solar lub jej autoryzowanych producentów, legalnie opatrzone marką „JA 

Solar”, należące do następujących typów produktów: 

Produkty monokrystalicznego z szybą pojedynczą: 

JAM60S XX -XXX / XX; JAM72S XX -XXX / XX; JAM66 SXX-XXX / XX; JAM78S XX -XXX / XX; 

Produkty monokrystaliczne z szybą podwójną: 

JAM60 DXX -XXX / XX; JAM72 DXX -XXX / XX; JAM66 SXX-XXX / XX; JAM78D XX -XXX / XX; 

Produkty polikrystaliczne z szybą pojedynczą: 

JAP 60 SXX -XXX / XX; JAP 72SXX -XXX / XX ; 

Produkty polikrystaliczne z szybą podwójną: 

JAP60 DXX -XXX / XX; JAP 72DXX -XXX / XX ; 

Uwaga: „X” oznacza różne typy produktów w różnych klasach mocy. 

 

02. Data wejścia w życie, beneficjent i data rozpoczęcia gwarancji: 

 
2.1 Niniejsza Ograniczona gwarancja wchodzi w życie dnia [7] [lipca] 2020 r. (zwanego dalej „Datą wejścia 

w życie”) i ma zastosowanie do Modułów sprzedanych po dacie wejścia w życie (datą sprzedaży jest data 

wskazana w umowach dostawy odpowiednie Moduły podpisane przez firmę JA Solar i jej podmioty 

stowarzyszone, które sprzedały Moduły). Moduły sprzedane przed datą wejścia w życie nadal podlegają 

ograniczonej gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. Niniejsza wersja Ograniczonej gwarancji 

pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Ograniczonej gwarancji na produkt i okresu ograniczonej 

gwarancji na moc szczytową dla odpowiednich objętych nią Modułów. 

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Ograniczonej gwarancji jest pierwotnym klient końcowy, 

który nabywa Moduły bezpośrednio lub pośrednio od firmy JA Solar lub od któregokolwiek z jej 

autoryzowanych producentów lub dystrybutorów, lub z innego legalnego źródła i jest pierwotnym 

właścicielem takich Modułów (zwanym dalej „Klientem”) oraz dowolnymi dozwolonymi następcami lub 

cesjonariuszami takiego Klienta zgodnie z punktem 

7. Na pisemne żądanie firmy JA Solar Klient potwierdzi własność Modułów. 

2.3 Okres obowiązywania niniejszej Ograniczonej gwarancji rozpoczyna się od: (i) daty pierwszej dostawy 

do Klienta przez firmę JA Solar lub jej autoryzowanego producenta, lub (ii) sześć (6) miesięcy 

kalendarzowych po wysłaniu Modułów z fabryki firmy JA Solar, zgodnie z numerami seryjnymi takich 

Modułów (zwanej dalej „Datą rozpoczęcia gwarancji”). 

 

03. Ograniczona gwarancja: 
3.1 Ograniczona gwarancja na produkt: 

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji, firma JA Solar gwarantuje klientowi na okres 

stu czterdziestu czterech (144) miesięcy kalendarzowych od Daty rozpoczęcia gwarancji (zwanej dalej 

„Okresem trwania ograniczonej gwarancji na produkt”), że Moduły (wraz

Niniejsza ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne marki JA Solar (zwana dalej 

„Ograniczoną gwarancją”) została wydana przez firmę JingAo Solar Co., Ltd. (JINGAO SOLAR CO., 

LTD.) z siedzibą w budynku nr 8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Pekin, 

Chiny (100160) lub jej następców prawnych lub cesjonariuszy (zwanych dalej łącznie „JA Solar”) i 

dotyczy wyłącznie Modułów (zgodnie z definicją w części 1 niniejszego dokumentu). 
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fabrycznie zmontowane złącza i kable prądu stałego), gdy są instalowane, używane i serwisowane w 

normalnych warunkach pracy i zgodnie z instrukcją montażu modułu firmy JA Solar, specyfikacjami 

technicznymi produktu i instrukcją konserwacji (która, jeśli nie jest przewidziana w umowie na dostawę, może 

być pobrane z oficjalnej strony firmy JA Solar pod adresem www.jasolar.com) będą: 

1) wolne od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które mają 

negatywny wpływ na działanie Modułów; oraz 

2) spełniać specyfikację projektową i techniczną w specyfikacji technicznej produktu powiązanej z Modułami. 

(zwana dalej „Ograniczoną gwarancją na produkt”). 

Ograniczona gwarancja na produkt nie obejmuje żadnych zmian wyglądu (w tym między innymi zmian koloru) i 
normalnego zużycia (w tym między innymi zadrapań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego, rdzy, pleśni i 
innych form naturalnego zużycia), które wystąpią po dostawie lub instalacji Modułów. Ograniczona gwarancja 
na produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności któregokolwiek z modułów, które są 
objęte wyłącznie postanowieniami ust. 3.2 poniżej. 

3.2 Ograniczona gwarancja mocy szczytowej 

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej ograniczonej gwarancji, firma JA Solar udziela klientowi ograniczonej 

gwarancji mocy szczytowej na okres 25 lat w przypadku modułów z szybą pojedynczą lub 30 lat w przypadku 

modułów z szybą podwójną od Daty rozpoczęcia gwarancji („Okres ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową”): 

1) w przypadku monokrystalicznych modułów z szybą pojedynczą (których typy produktów to: JAM60S 

XX -XXX/XX; JAM72S XX -XXX / XX; JAM66 SXX-XXX / XX; JAM78S XX-XXX / XX): Współczynnik 

degradacji nie może przekraczać 2,5% w pierwszym roku, począwszy od Daty rozpoczęcia gwarancji, oraz 
dodatkowo 0,6% każdego roku od początku drugiego roku do daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od 
Daty rozpoczęcia gwarancji, w którym to czasie szczytowa moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 83,1% 
nominalnej mocy wyjściowej; 

2) w przypadku polikrystalicznych modułów z szybą pojedynczą (których typy produktów to: JAP60SXX-XXX / 

XX; JAP72SXX-XXX / XX): Współczynnik degradacji nie może przekroczyć 2,5% w pierwszym roku, 

począwszy od Daty rozpoczęcia gwarancji, a następnie o dodatkowe 0,7% każdego roku od początku drugiego 

roku do daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to szczytowa moc 

wyjściowa nie może być mniejsza niż 80,7% nominalnej mocy wyjściowej; 

3) w przypadku monokrystalicznego modułów z szybą podwójną (których typy produktów to: JAM60DXX-XXX / 
XX; JAM72DXX-XXX / XX; JAM66 SXX-XXX / XX; JAM78DXX-XXX / XX): Współczynnik degradacji nie może 
przekroczyć 2,5% w pierwszym roku, począwszy od Daty rozpoczęcia gwarancji, a następnie dodatkowe 0,5% 
każdego roku od początku drugiego roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od daty rozpoczęcia 
gwarancji, kiedy to maksymalna moc wyjściowa nie może być mniejsza niż 83% nominalnej mocy wyjściowej; 
oraz 

4) w przypadku polikrystalicznych modułów z szybą podwójną (których typy produktów to: JAP60DXX-XXX / 
XX; JAP72DXX-XXX / XX): Współczynnik degradacji nie może przekroczyć 2,5% w pierwszym roku, 
począwszy od Daty rozpoczęcia gwarancji, a następnie dodatkowe 0,5% każdego roku od początku drugiego 
roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od daty rozpoczęcia gwarancji, kiedy to maksymalna moc 
wyjściowa nie może być mniejsza niż 83% nominalnej mocy wyjściowej. 

(zwana dalej „Ograniczoną gwarancją mocy szczytowej”) 

Uwaga: „X” oznacza różne typy produktów w różnych klasach mocy. 

W celu uniknięcia wątpliwości, o ile nie określono inaczej w niniejszej Ograniczonej gwarancji, terminy użyte w 

ograniczonej gwarancji mocy szczytowej mają następujące znaczenie: 

„Nominalna moc wyjściowa” oznacza moc wyjściową zmierzoną dla modułów w standardowych warunkach 

badania, jak wskazano na ich oryginalnej tabliczce znamionowej, z wyłączeniem wszelkich dodatnich tolerancji, 

które mogą występować w modułach. 

STC (standardowe warunki badania): a) widmo światła AM 1,5; b) napromieniowanie 1000 W na metr 

kwadratowy; oraz (c) temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. 

Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą IEC61215 (odpowiednik GB/T 9535), badane na zaciskach 

skrzynki przyłączowej zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy JA Solar, obowiązującymi w dniu 

produkcji modułów. Standardy kalibracyjne firmy JA Solar powinny są zgodne ze standardami stosowanymi 

przez akredytowane w tym celu instytucje międzynarodowe. 

„Szczytowa moc wyjściowa” oznacza moc wyjściową generowaną przez moduły w odpowiednim okresie 
gwarancyjnym 
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po dacie rozpoczęcia gwarancji w warunkach STC mierzone zgodnie z normą IEC61215, biorąc pod uwagę i 

skorygowaną o wszelkie niepewności pomiaru. 

„Współczynnik degradacji” oznacza każdą dodatnią ilość obliczoną zgodnie z następującym wzorem, wyrażoną 

w procentach: 

Współczynnik degradacji = 100%* (nominalna moc wyjściowa - szczytowa moc wyjściowa) / znamionowa moc 
wyjściowa 

W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym 

dokumencie, Ograniczona gwarancja na moc szczytową dla modułów serii z podwójną szybą dwustronną ma 

zastosowanie tylko do mocy wyjściowej takich modułów po stronie czołowej. 

3.3 Wyłączenia: 

Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1 i ograniczona gwarancja na moc szczytową, 

o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do następujących zdarzeń: 

1) Moduły były przedmiotem niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania lub wypadku, z wyjątkiem 

przypadków, które mogą być spowodowane przez firmę JA Solar lub jej podmioty stowarzyszone, które 

sprzedały Moduły w trakcie przechowywania, transportu lub obsługi; 

2) Moduły zostały zainstalowane, użytkowane i serwisowane w sposób, który nie jest ściśle zgodny z 

odpowiednimi postanowieniami instrukcji montażu modułów firmy JA Solar, specyfikacji technicznych produktu i 

instrukcji konserwacji; 

3) Moduły były instalowane lub serwisowane przez personel instalacyjny lub inny personel, który nie ma 

odpowiednich kwalifikacji, z naruszeniem odpowiednich praw i przepisów; 

4) Moduły zostały zmienione, naprawione lub zmodyfikowane bądź były używane w procesach lub w połączeniu 

z innymi produktami niedostarczonymi przez JA Solar w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub bez 

uprzedniej pisemnej zgody JA Solar lub jej spółek zależnych; 

5) Moduły (lub naprawione, wymienione lub uzupełnione nowe Moduły dostarczone przez firmę JA Solar w 

ramach Ograniczonej gwarancji) zostały usunięte i ponownie zainstalowane w jakimkolwiek miejscu innym niż 

fizyczna lokalizacja, w której zostały pierwotnie zainstalowane; 

6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer seryjny Modułów zostały usunięte, zmienione, skasowane 

lub nieczytelne; 

7) Projekt lub układ systemu elektrowni fotowoltaicznej, w którym zainstalowane są Moduły, nie jest zgodny z 

wyznaczonym zastosowaniem (certyfikacją) modułu lub nie spełnia obowiązujących wymagań (np. IEC 

62548:2016, IEC TS 62738:2018) i ogólnie przyjętych kodeksów postępowania w celu zapewnienia 

bezpiecznej i nieszkodliwej obsługi; 

8) Moduły zainstalowano na jednostkach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznych systemów śledzenia), takich 

jak pojazdy, statki itp. lub na obiektach morskich; 

9) Wystawienie modułów na działanie ekstremalnego środowiska lub szkody spowodowane drastycznymi 

zmianami w takich środowiskach, w tym między innymi ekstremalne upały, kwaśne deszcze (w tym śnieg), 

nawiewający piasek, korozyjność, zasolenie powietrza (np. środowisko morskie), zanieczyszczone powietrze, 

gleba wody gruntowej, nienormalnych poziomów utleniania, pleśni lub jakiegokolwiek pobliskiego pożaru, 

eksplozji, dymu lub zwęglenia. 

10) Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, w tym między innymi 

wyładowanie atmosferyczne, grad, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powodzie, ekstremalne temperatury, 

trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, erupcje wulkanów, meteoryty, ruchy ziemi, pęknięcia ziemi, osunięcia ziemi 

lub uszkodzenia przez zwierzęta; 

11) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez wandalizm osób trzecich lub działania pozostające 

poza kontrolą firmy JA Solar i jej podmiotów stowarzyszonych, które sprzedały Moduły, w tym między innymi 

wypadki, zamieszki, wojny, powstania i przemoc lokalna; oraz 

12) Uszkodzenia spowodowane wypadkiem w elektrowni fotowoltaicznej, w której zainstalowane są Moduły, 

spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Czynniki zewnętrzne obejmują między innymi wahania napięcia, 
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skoki mocy, nadmiar prądu, awarię zasilania, słabą pracę elektrotechniczną lub mechaniczną, nieprzeszkolony 

personel lub inne usterki występujące w systemie zasilania (niezależnie od tego, czy takie awarie są 

spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechanie Klienta). 

Ponadto Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w punkcie 3.1 i Ograniczona gwarancja na moc 

szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają zastosowania do Modułów, w przypadku których firma JA 

Solar i jej podmioty stowarzyszone, które sprzedały moduły, nie otrzymały całości lub części należności 

wynikających ze sprzedaży Modułów (niezależnie od tego, czy Klient jest dłużnikiem wierzytelności). W 

przypadku, gdy firma JA Solar korzysta z prawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego zgodnie z niniejszym 

postanowieniem, Klient może zapłacić firmie JA Solar zaległą płatność, aby reklamacja została zaakceptowana. 

Jeżeli Klient nie był dłużnikiem, to po uiszczeniu przez Klienta zaległej płatności Klient może dochodzić roszczeń 

wobec faktycznego dłużnika. W tym celu firma JA Solar może pomóc klientowi, wystawiając zaświadczenie o 

przelewie długu. 
 

04. Roszczenia gwarancyjne: 

4.1 Termin dopuszczalności roszczeń gwarancyjnych 

Wszystkie roszczenia z tytułu Ograniczonej gwarancji na produkt należy składać na piśmie do firmy JA Solar w 

okresie obowiązywania Ograniczonej gwarancji na produkt, natomiast wszelkie roszczenia z tytułu 

Ograniczonej gwarancji na moc szczytową należy kierować na piśmie do firmy JA Solar w okresie 

obowiązywania Ograniczonej gwarancji na moc szczytową. Firma JA Solar zachowuje prawo do odrzucenia 

wszelkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych poza odpowiednim okresem gwarancyjnym. 

4.2 Ciężar dowodu w przypadku roszczeń gwarancyjnych 

W każdym przypadku ciężar dowodu w przypadku wszelkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych przez 

Klienta spoczywa na Kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie przyjęte tylko wtedy, gdy Klient przedstawi 

wystarczające udokumentowane dowody, aby w pełni wykazać, że jedyną przyczyną usterki lub niezgodności 

Modułów stanowi naruszenie Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową. 

4.3 Procedura wnoszenia roszczenia gwarancyjnego 

Gdy tylko Klient dowie się o wystąpieniu niezgodności z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub Ograniczoną 

gwarancją mocy szczytowej (moduły objęte roszczeniem gwarancyjnym nazywa się „modułami roszczenia”), 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie (ale nie później niż (i) 14 dni kalendarzowych po tym, jak dowie się lub 

powinien był dowiedzieć się o takim zdarzeniu oraz (ii) przed wygaśnięciem okresu obowiązywania 

Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej w związku z modułami 

roszczeń) powiadomić międzynarodowy dział obsługi klienta firmy JA Solar, wysyłając pisemne zawiadomienie 

na adres: Budynek nr 8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Pekin, Chiny 

(100160), Tel.: 400-4230-186 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Services@jasolar.com. 

Wraz z zawiadomieniem Klient zobowiązany jest podać: a) przyczynę roszczenia i powiązane dokumenty 

uzupełniające; b) dowód zakupu modułów roszczenia (w tym między innymi umowę dostawy, fakturę 

handlową, świadectwo dostawy i odbioru, dowód kasowy itp. Jeśli Klient nie nabył modułów roszczenia 

bezpośrednio od firmy JA Solar lub jej podmiotów stowarzyszonych, Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód 

zakupu od dostawcy, który można powiązać z umową dostawy, fakturą handlową itp., podpisaną przez JA 

Solar i jej podmioty stowarzyszone); c) typ produktu i numer seryjny modułów roszczenia; d) Datę rozpoczęcia 

gwarancji na moduły roszczenia; e) miejsce instalacji modułów roszczenia; f) inne dodatkowe informacje 

wymagane przez firmę JA Solar. 

Firma JA Solar przeanalizuje i oceni roszczenie. Firma JA Solar może zażądać od Klienta wysłania modułów 

roszczenia z powrotem do fabryki firmy JA Solar w celu ich zbadania, jeśli uzna to za konieczne. W takim 

przypadku firma JA Solar wyda Klientowi autoryzację zwrotu towaru (zwaną dalej „RMA”). Klient zobowiązany 

jest zwrócić moduły roszczenia zgodnie z wymaganiami RMA dopiero po otrzymaniu dokumentu RMA 

wydanego przez firmę JA Solar. W przeciwnym razie firma JA Solar ma prawo odrzucić roszczenie 

gwarancyjne i odmówić przyjęcia modułów roszczenia zwróconych przez Klienta bez upoważnienia, a 

związane z tym ryzyko strat i wydatków ponosi Klient. Jeśli zostanie potwierdzone, że zwrócone moduły 

roszczenia nie są zgodne z Ograniczoną gwarancją produktu i/lub Ograniczoną gwarancją mocy szczytowej, 

firma JA Solar zwróci klientowi faktyczne koszty wysyłki i ubezpieczenia związane ze zwrotem modułów 

roszczenia na podstawie faktur wykazujących takie koszty dostarczone przez Klienta. 

mailto:Services@jasolar.com
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Firma JA Solar ma prawo zdecydować według własnego uznania, czy przeprowadzić badanie na miejscu i 

weryfikację w miejscu instalacji modułów roszczeń przez przedstawiciela. Jeśli firma JA Solar zdecyduje się 

przeprowadzić dochodzenie i weryfikację na miejscu, powiadomi Klienta na piśmie z co najmniej 10-dniowym 

wyprzedzeniem o swoim planie realizacji takiego dochodzenia i weryfikacji na miejscu. Klient odpowie i 

potwierdzi tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od firmy JA Solar. Strony będą 

komunikować się w odpowiednim czasie i współpracować w celu zaplanowania i umożliwienia konstruktywnego 

i skutecznego dochodzenia oraz weryfikacji na miejscu. W tym celu Klient lub personel operacyjny zakładu 

proszony jest o pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z przedstawicielem firmy JA Solar podczas badania 

na miejscu. Jeśli Klient odmówi przeprowadzenia dochodzenia i weryfikacji na miejscu przez firmę JA Solar bez 

jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, firma JA Solar ma prawo odroczyć przetwarzanie roszczenia do czasu 

dostarczenia dodatkowych i możliwych do oceny danych lub, jeśli nie zostaną dostarczone w zasadnym 

terminie, w celu odrzucenia powiązanego roszczenia gwarancyjnego. 

4.4 Spory techniczne 

Wszelkie spory dotyczące faktów technicznych związanych z roszczeniami zgłoszonymi w ramach niniejszej 

Ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane przez niezależną zewnętrzną organizację testującą. 

Firma JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą renomowaną międzynarodową lub chińską organizację badawczą, 

taką jak TUV Rheinland, TUV SUD, lntertek, UL, CQC lub CGC bądź jakąkolwiek inną wzajemnie akceptowalną 

neutralną zewnętrzną organizację badawczą (zwaną dalej „Organizacją badawczą będącą stroną trzecią”) w 

celu rozstrzygnięcia sporu. Żaden Klient firmy JA Solar nie odmówi bezzasadnie udziału w ocenie ani nie 

opóźni odpowiednich procedur badania i oceny, a także zapewni wygodę odpowiednich badań i ocen (w tym 

między innymi zapewnienie wygody w miejscu instalacji i/lub zapewnienie wygody firmie JA Solar w celu 

wysłania przedmiotowych modułów roszczeń do zewnętrznej organizacji badawczej w celu przeprowadzenia 

badań). Przed przeprowadzeniem takich badań i ocen Organizacja badawcza będąca stroną trzecią 

poinformuje firmę JA Solar i Klienta o tolerancji mocy sprzętu badawczego, która powinna zostać 

odzwierciedlona we wnioskach końcowych. Organizacja badawcza będąca stroną trzecią będzie działać jako 

ekspert, orzekać na temat spornych faktów technicznych, zapewniać Stronom rozsądną możliwość składania 

oświadczeń i oświadczeń przeciwnych oraz uwzględniać te oświadczenia i oświadczenia przeciwne przy 

formułowaniu ostatecznych wniosków. Ostateczne wnioski, do których dojdzie Organizacja badawcza będąca 

stroną trzecią, będą ostateczne, rozstrzygające i wiążące dla obu Stron oraz będą obowiązkowym warunkiem 

wstępnym do sądowego dochodzenia roszczenia gwarancyjnego. Zasadne wydatki poniesione przez 

Organizację badawczą będącą stroną trzecią w związku z przeprowadzaniem oceny zostaną opłacone przez 

Klienta z góry, w tym koszty wysyłki modułów roszczeń do wyznaczonej lokalizacji badawczej Organizacji 

badawczej będącej stroną trzecią, koszty ubezpieczenia, koszty przechowywania, itp., a także opłaty za usługi 

związane z badaniem i oceną. Jeśli Organizacja badawcza będąca stroną trzecią stwierdzi, że moduły 

roszczenia nie są zgodne z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub Ograniczoną gwarancją mocy szczytowej, 

firma JA Solar zwróci koszty rzeczywistych testów i transportu opłacone przez Klienta po otrzymaniu 

odpowiedniego pisemnego zawiadomienia i kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty modułów 

roszczenia w procesie badania i oceny przez Organizację badawczą będącą stroną trzecią przechodzi w tym 

samym czasie, co ich własność. 

4.5 Własność modułów roszczenia 

Własność modułów roszczenia zostaje przeniesiona na firmę JA Solar dopiero po tym, jak firma JA Solar 

potwierdzi roszczenie gwarancyjne Klienta i dokona wymiany lub zwrotu kosztów zgodnie ze środkami 

zaradczymi przewidzianymi w niniejszej Ograniczonej gwarancji. Do tego czasu prawo własności modułu 

roszczenia pozostaje po stronie Klienta. 

 

05.Środki naprawcze roszczeń gwarancyjnych: 

 
5.1 Środek zaradczy w ramach Ograniczonej gwarancji na produkt: 

Jeżeli firma JA Solar potwierdzi, że moduły roszczenia rzeczywiście nie są zgodne z Ograniczoną gwarancją na 

produkt, to, według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi moduły roszczenia bez żadnych opłat 

dla Klienta; b) dostarczy Klientowi Moduły zamienne zamiast modułów roszczenia; lub c) zapewni Klientowi 

zwrot ceny zakupu, zgodnie z oryginalną fakturą za dostawę dostarczoną przez Klienta, z zastrzeżeniem 

rocznej stawki amortyzacji 4% w przypadku modułu z szybą pojedynczą lub 3,33% w przypadku modułu z 
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szybą podwójną od ceny zakupu (jeśli Klient nie może dostarczyć oryginalną fakturę za dostawę, rekompensata 

pieniężna zostanie dokonana na podstawie ówczesnej ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu 

modułu). O ile Strony nie uzgodnią inaczej, firma JA Solar wyśle naprawione moduły lub moduły zamienne w 

ten sam sposób i do tego samego miejsca przeznaczenia, jak określono w pierwotnej umowie dostawy 

podpisanej przez firmę JA Solar lub jedną z jej spółek zależnych. Koszt wysyłki zostanie opłacony w taki sam 

sposób, jak określono w pierwotnej umowie dostawy. 

5.2 Środek zaradczy w ramach Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej: 

Jeżeli firma JA Solar potwierdzi, że moduły roszczenia rzeczywiście nie są zgodne z Ograniczoną gwarancją 

mocy szczytowej, to, według własnego uznania, w rozsądnym terminie: a) naprawi moduły roszczenia bez 

żadnych opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi Moduły zamienne zamiast modułów roszczenia; c) zapewni 

Klientowi zwrot ceny zakupu, na co wskazuje oryginalna faktura za dostawę dostarczoną przez Klienta, 

z zastrzeżeniem rocznej stawki amortyzacji 4% w przypadku modułu z szybą pojedynczą lub 3,33% w 

przypadku modułu z szybą podwójną od ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie zapewnić oryginalnej 

faktury za dostawę, rekompensata pieniężna zostanie dokonana na podstawie ówczesnej ceny 

rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu). 

5.3 Wyłączny środek zaradczy: 

Środek zaradczy w ramach Ograniczonej gwarancji na produkt oraz środek zaradczy w ramach 

Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej, jak określono powyżej, są wyłączną odpowiedzialnością i 

zobowiązaniem firmy JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji, a także są 

jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Klientowi w przypadku modułów roszczenia 

w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji. Firma JA Solar zwróci jedynie koszty wyraźnie określone 

w niniejszej Ograniczonej gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem modułów roszczenia i 

ponowną instalacją naprawionych lub wymienionych Modułów, a także koszty odprawy celnej 

poniesione w związku ze zwrotem modułów roszczenia (jeśli wystąpią) ponosi Klient. Wykonywanie 

przez firmę JA Solar zobowiązań gwarancyjnych w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji nie 

przedłuża okresu obowiązywania Ograniczonej gwarancji na produkt ani okresu obowiązywania 

Ograniczonej gwarancji na szczytową moc wyjściową. Oryginalne okresy gwarancji nadal mają 

zastosowanie w odniesieniu do naprawionych lub wymienionych modułów. Jeżeli produkcja tego 

samego typu modułów roszczenia została zaprzestana, wycofana z rynku lub są one w inny sposób 

niedostępna, firma JA Solar ma prawo do wymiany modułów roszczenia na podobny typ, którego 

wydajność nie powinna być niższa niż oryginalny typ. 

 

06. Ograniczenie odpowiedzialności: 

 
1) Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w niniejszej Ograniczonej gwarancji, 

gwarancje określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne, 

dorozumiane lub ustawowe, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, 

przydatności do określonego celu lub naruszenie. Jeśli jednak Klient zostanie zidentyfikowany jako 

„konsument”, a Moduły jako „produkt konsumencki” zgodnie z przepisami regulującymi ochronę praw 

konsumentów w kraju, w którym Moduły zostały po raz pierwszy zainstalowane, w zakresie 

wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, 

przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw są ograniczone do okresu obowiązywania 

Ograniczonej gwarancji na produkt lub okresu obowiązywania Ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową określonego powyżej lub takiego krótszego okresu, zgodnie z wymogami obowiązującego 

prawa. Niniejsza Ograniczona gwarancja przyznaje Klientowi określone prawa, a Klientowi mogą 

przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji, przy 

czym te inne prawa pozostają nienaruszone. 

2) O ile nie przewidziano inaczej w obowiązującym prawie kraju, w którym Moduły zostały po raz 

pierwszy zainstalowane, firma JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za żadne z następujących strat: 

a) obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia; b) wszelkie inne straty lub obrażenia wynikające z lub w 

związku z Modułami (w tym, między innymi, wszelkie usterki modułów lub wynikające z ich użytkowania 

lub instalacji); c) wszelkie przypadkowe, wtórne lub szczególne szkody wynikające z jakiejkolwiek 

przyczyny; oraz d) utrata mocy, utracone zyski, utracona produkcja, utracone dochody lub utracone 
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odsetki spowodowane brakiem użyteczności modułów, nawet jeśli firma JA Solar była świadoma 

możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność firmy JA Solar za oszukańczy lub umyślny 

zamiar, rażące zaniedbanie lub uszkodzenie ciała, w każdym przypadku, zgodnie z obowiązującym 

prawem o odpowiedzialności, pozostaje nienaruszona. Bez względu na jakiekolwiek inne 

postanowienia niniejszej Ograniczonej gwarancji, w tym, jeśli firma JA Solar jest zobowiązana do 

zadośćuczynienia Klientowi na podstawie niniejszej Ograniczonej gwarancji, łączne odszkodowanie 

zapłacone lub należne przez firmę JA Solar oraz całkowita odpowiedzialność firmy JA Solar na 

podstawie niniejszej Gwarancji nie może przekroczyć kwoty faktycznie otrzymanej przez firmę JA Solar 

wskazanej na oryginalnej fakturze za moduły roszczenia. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z 

niniejszej Ograniczonej gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie ograniczonym lub 

zabronionym przez obowiązujące prawo. 

3) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym 

elementem odpowiedniej umowy dostawy między Stronami i że w przypadku braku takich ograniczeń 

cena zakupu odpowiednich Modułów byłaby znacznie wyższa. 

4) Firma JA Solar przyjęła rozsądne metody, takie jak pogrubienie, zaczernianie i podkreślanie, aby 

zwrócić uwagę Klienta na klauzule, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność w ramach 

niniejszej Ograniczonej gwarancji i w pełni wyjaśniają odpowiednie klauzule zgodnie z wymaganiami 

Klienta. Nie ma sporu między Stronami co do zrozumienia którejkolwiek klauzuli niniejszej 

Ograniczonej gwarancji. 

 

 07. Przeniesienie prawa: 

Po pisemnym powiadomieniu firmy JA Solar, Klient może scedować niniejszą Ograniczoną gwarancję na 

nowego właściciela całego projektu elektrowni, w którym dane Moduły zostały pierwotnie zainstalowane, pod 

warunkiem, że: (i) Moduły pozostają w swoim pierwotnym miejscu instalacji, (ii) nie ma zaległej płatności 

należnej w ramach umowy dostawy; oraz (iii) cesjonariusz zgadza się na związanie niniejszymi warunkami 

Ograniczonej gwarancji. Na żądanie firmy JA Solar, Klient dostarczy rozsądne dowody takiej dziedziczenia lub 

przeniesienia własności. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie może zostać w inny sposób scedowana ani 

przeniesiona, a wszelkie próby cesji lub przeniesienia z naruszeniem niniejszego punktu 7 będą nieważne. 

 

 08. Postanowienia końcowe: 

 
8.1 Rozdzielność postanowień 

Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej Ograniczonej gwarancji zostanie uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa lub zastosowanie takiej części lub 

postanowienia do określonych osób lub w pewnych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne 

z prawem lub niewykonalne, wówczas część lub postanowienie będzie uznane za zmienione i zinterpretowane 

w celu osiągnięcia celów takiej części lub postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z 

obowiązującym prawem, a pozostałe części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej gwarancji lub 

zastosowanie niniejszej Ograniczonej gwarancji pozostaną nienaruszone, niezależne i ważny. 

8.2 Siła wyższa: 

Firma JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w 

wykonywaniu przez firmę JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej gwarancji w wyniku 

wystąpienia zdarzeń siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność 

odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiałów lub wydajności, awarie techniczne lub wydajności 

oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym między innymi jakichkolwiek 

zdarzeń lub stanu technicznego lub fizycznego, które nie są racjonalnie znane lub rozumiane przez firmę JA 

Solar w czasie sprzedaż modułów roszczenia lub powiadomienie przez Klienta o odpowiednim roszczeniu 

gwarancyjnym. 

8.3 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną gwarancją lub z niej wynikające, w tym między innymi 

wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub wypowiedzenia, będą przekazywane i 

ostatecznie rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawnymi i procedurami rozstrzygania sporów 
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w ramach umowy dostawy między pierwotny nabywca i firmą JA Solar. Jako warunek jakiegokolwiek 

zobowiązania firmy JA Solar na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji, firma JA Solar może zażądać od 

dowolnego Klienta, który chce wyegzekwować niniejszą Ograniczoną gwarancję, zawarcia takich dodatkowych 

umów, jakie mogą być uzasadnione w celu wyegzekwowania warunków niniejszej części. Przepisy regulujące 

niniejszą Ograniczoną gwarancję wyłączają wszelkie normy kolizyjne, a także Konwencję Organizacji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) zawartą 11 kwietnia 1980 r. oraz 

wszelkie inne jednolite przepisy. 



 MODUŁY FOTOWOLTAICZNE JA SOLAR Ograniczona gwarancja 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harvest the Sunshine 
Ogniwa i moduły klasy premium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wersja nr: A/4 


