Tłumaczenie na polski

Ograniczona gwarancja dla Modułów PV Sunport Power
Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. („Dostawca”) gwarantuje jakość modułów fotowoltaicznych naszej firmy.

Gwarancja jakości

Dostawca dostarczy nabywcy produkty certyfikowane
przez odpowiednie instytucje, takie jak TUV (z wyjątkiem
produktów specjalnie wymaganych przez nabywcę);
wygląd produktów musi być zgodny ze standardami
wyglądu uzgodnionymi przez nabywcę i dostawcę.

Z zapewnieniem kupującego, że produkty będą
odpowiednio obsługiwane, transportowane, instalowane,
używane, konserwowane w odpowiednich warunkach
środowiskowych, dostawca gwarantuje, że przez
dwanaście lat od daty dostawy (z zastrzeżeniem daty na
oryginalnej kopii dostawy lub na kuponie płatniczym
przedstawione przez kupującego), produkty będą zgodne
z opisem w powyższej sekcji 1.1.

Pod warunkiem prawidłowego transportu, instalacji,
użytkowania, warunków środowiskowych i konserwacji
produktów zapewnionych przez kupującego, w ciągu
dwunastu lat od dnia dostawy (z zastrzeżeniem daty na
oryginalnej kopii dostawy lub na kuponie płatniczym
przedstawionym przez kupującego), jeżeli produkty
pozostają w jakiejkolwiek niezgodności z takimi warunkami
w powyższej klauzuli 1.1, kupujący powinien podjąć
natychmiastowe działania w celu poinformowania
bezpośredniego dostawcy produktów wytwarzanych przez
Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. w ciągu pięciu dni
roboczych, aby zminimalizować potencjalne straty
spowodowane pogorszeniem problemu dla obu stron. Po
otrzymaniu zgłoszenia problemu od nabywcy dostawca
sprawdzi i potwierdzi, że działania będą polegały na
wymianie wadliwych produktów lub rekompensacie za
szkody w podzespołach.

W przypadku problemów występujących po upływie
dwunastoletniego okresu gwarancji (z zastrzeżeniem daty
na oryginalnej kopii dostawy lub na kuponie płatniczym
przedstawionym przez kupującego), dostawca zapewni
płatną usługę za obopólną zgodą obu stron.

Odszkodowanie za uszkodzenie elementu: rekompensata
powinna być wypłacona zgodnie z wartością mocy
resztkowej (z zastrzeżeniem współczynnika spadku
obiecanego przez Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd.) po
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dostawie (z zastrzeżeniem daty na oryginalnej kopii
dostawy lub voucherze płatniczym przedstawionym przez
nabywcę), mnożąc bieżącą średnią cenę rynkową takiego
modułu, aż do zakończenia realizacji postanowień
gwarancji jakościowej.

Gwarancja utrzymania mocy

Moc prądu stałego produktu bada się w standardowych
warunkach testowych: natężenie światła 1000 W / m²,
temperatura 25 ° C i AM 1,5.

Kupujący musi zapewnić odpowiednią obsługę, transport,
zaprojektowanie systemu, instalację, użytkowanie oraz
utrzymanie odpowiedniego środowiska i konserwacji
produktów.

Jeśli moc wyjściowa modułu nie osiągnie powyższych
poziomów w określonym czasie, dostawca i nabywca
wspólnie przeanalizują przyczyny. Jeśli dostawca ustali, że
odpowiedzialność można przypisać samemu sobie,
wówczas zapewni kupującemu najlepsze możliwości
zaradcze uzasadnione z handlowego punktu widzenia,
takie jak zapewnienie dodatkowego modułu, naprawa lub
wymiana modułu, zapewnianie nabywcy odszkodowania
zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją, przedłużając
okres gwarancji na oryginalny moduł itp. Jeśli dostawca
zaprzestał produkcji modułu z problemami, dostarczy
standardowe produkty, które produkuje jako środek
zaradczy.

Moc modułu:

Monokrystaliczny moduł Si: w ciągu pierwszego roku od
daty instalacji i normalnej pracy moc wyjściowa nie może
być mniejsza niż 98% minimalnej mocy wyjściowej
produktu, jak określono w specyfikacjach. Następnie
maksymalny spadek o 0,55% rocznie. Po 30 latach moc
wyjściowa produktu nie może być mniejsza niż 82% jej
minimalnej mocy wyjściowej określonej w specyfikacjach.

Polikrystaliczny moduł Si: w ciągu pierwszego roku od daty
instalacji i normalnej pracy moc wyjściowa nie może być
mniejsza niż 98% minimalnej mocy wyjściowej produktu,
jak określono w specyfikacjach. Następnie maksymalny
spadek o 0,55% rocznie. Po 30 latach moc wyjściowa
produktu nie może być mniejsza niż 82% jej minimalnej
mocy wyjściowej określonej w specyfikacjach.

Rekompensata za brak mocy: za różnicę między
rzeczywistą całkowitą mocą wyjściową a zaangażowaną
całkowitą mocą wyjściową dostawca zrekompensuje
nabywcy dodatkowe moduły o równoważnej mocy.

Wstępne warunki

Straty spowodowane klęskami żywiołowymi, takie jak
uderzenie pioruna, burza, grad, powódź, pożar, trzęsienie
ziemi, wojna i niepokoje spowodowane przez jakość
samego produktu innego niż produkt, nie wchodzą
w zakres gwarancji.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje ani opłat za
transport zwracanych produktów, ani opłat za rozładunek
i przeładunek, ani innych takich opłat.
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Pozostałe
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje sytuacji,
w której rodzaj i numer seryjny jakiegokolwiek produktu
jest nieczytelny.

Kupujący musi zapewnić odpowiednie opakowanie,
obsługę, transport, przechowywanie, projektowanie
systemu,
instalację,
użytkowanie,
środowisko
i konserwację produktu.

Transfer gwarancji

Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wyłącznie KLIENTÓW
KOŃCOWYCH. KLIENTEM KOŃCOWYM w ramach niniejszej
gwarancji jest nabywca odpowiedniego modułu
fotowoltaicznego, który zakupił odpowiedni moduł
fotowoltaiczny do użytku końcowego i zainstalował go po
raz pierwszy (pierwsza instalacja).

Niniejsza gwarancja jest przenoszona przez KLIENTA
KOŃCOWEGO na nabywcę już zainstalowanego modułu
fotowoltaicznego, o ile moduł fotowoltaiczny pozostaje
w pierwotnym miejscu instalacji.

Ograniczenie gwarancji

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej,
strony nie składają żadnych oświadczeń, gwarancji ani
gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustnych lub
pisemnych, w odniesieniu do produktu lub w inny sposób,
w tym, bez ograniczeń, dorozumianej gwarancji (1)
wartości handlowej, (2) przydatności do określonego celu
(3) nienaruszania.

Zastosowanie do typów modułów

W przypadku powyższych treści wersja angielska będzie
rozstrzygająca.

