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Ograniczona gwarancja na 

markowe krystaliczne moduły 

fotowoltaiczne firmy JA Solar 

 

(Tłumaczenie na język inny niż 

angielski dostarczono JEDYNIE w 

celach informacyjnych. W przypadku 

jakichkolwiek sytuacji spornych 

rozstrzygająca jest wersja angielska) 

 

 

Niniejsza Ograniczona gwarancja na markowe krystaliczne 

moduły fotowoltaiczne firmy JA Solar (zwana dalej 

„Ograniczoną gwarancją”) została wydana przez firmę 

JA Solar Co., Ltd. z siedzibą w: Building No.8, Noble 

Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, 

Beijing w Chinach (100160) lub jej prawnych następców 

bądź cesjonariuszy (określanych dalej zbiorczo jako „JA 

Solar”) i dotyczy wyłącznie Modułów (zgodnie z definicją 

zawartą w punkcie 1 niniejszego dokumentu). 

 

1. Definicja Modułów: 

Modułami w rozumieniu niniejszej Ograniczonej 

gwarancji określa się moduły fotowoltaiczne produkowane 

przez firmę JA Solar lub jej autoryzowanych producentów 

legalnie posługujących się nazwą marki „JA Solar”, które 

należą do następujących typów produktów: 

Monokrystaliczne pojedyncze produkty szklane: 

JAM60S XX -XXX / XX; JAM72S XX -XXX / XX; 

Monokrystaliczne podwójne produkty szklane: 

JAM60 DXX -XXX / XX; JAM72 DXX -XXX / XX; 

Polikrystaliczne pojedyncze produkty szklane: 

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

Polikrystaliczne podwójne produkty szklane: 

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

Uwaga: „X” oznacza różne rodzaje produktów o 

różnych klasach mocy. 

 

2. Data wejścia w życie, beneficjent i Data rozpoczęcia 

gwarancji: 

2.1 Niniejsza Ograniczona gwarancja wchodzi w życie z 

dniem [1] [kwietnia] 2019 r. (zwanym dalej „Datą wejścia 

w życie”) i dotyczy Modułów sprzedanych po raz pierwszy 

po Dacie wejścia w życie (datą sprzedaży jest data 

wskazana w umowach dostawy odpowiednich Modułów 

podpisanych przez JA Solar i jej oddziały, które dokonały 

sprzedaży Modułów). Moduły sprzedane przed Datą 

wejścia w życie nadal podlegają Ograniczonej gwarancji 

obowiązującej w momencie sprzedaży. Niniejsza wersja 

Ograniczonej gwarancji obowiązuje przez Okres 

ograniczonej gwarancji na produkt oraz Okres 

ograniczonej gwarancji na moc szczytową dla 

odpowiednich Modułów objętych gwarancją. 

 

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej 

Ograniczonej gwarancji jest początkowy klient końcowy, 

który nabędzie Moduły bezpośrednio bądź pośrednio od 

firmy JA Solar lub któregokolwiek z jego autoryzowanych 

producentów lub dystrybutorów, bądź z jakiegokolwiek 

innego legalnego źródła i będzie początkowym 

właścicielem takich Modułów (zwany dalej „Klientem”), a 

także którykolwiek z jego upoważnionych następców lub 

cesjonariuszy zgodnie z punktem 7. Klient ma obowiązek 

potwierdzić prawo własności Modułów na pisemny 

wniosek JA Solar.  

 

2.3 Okres niniejszej Ograniczonej gwarancji rozpoczyna 

się od wcześniejszej z poniższych dat: (I) data pierwszej 

dostawy Modułów do Klienta przez firmę JA Solar bądź jej 

autoryzowanego producenta lub (ii) sześć (6) miesięcy 

kalendarzowych po wysłaniu Modułów z fabryki JA Solar, 

zgodnie z numerami seryjnymi tych Modułów (data zwana 

dalej „Datą rozpoczęcia gwarancji”). 

 

3. Ograniczona gwarancja: 
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3.1 Ograniczona gwarancja na produkt: 

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji 

spółka JA Solar gwarantuje Klientowi, przez okres stu 

czterdziestu czterech (144) miesięcy kalendarzowych od 

Daty rozpoczęcia gwarancji (zwany dalej „Okresem 

ograniczonej gwarancji na produkt”), że Moduły (wraz z 

fabrycznie zmontowanymi złączami DC i kablami), jeśli 

będą montowane, stosowane i serwisowane w normalnych 

warunkach pracy oraz zgodnie z instrukcją montażu 

Modułów dostarczoną przez JA Solar, a także 

specyfikacjami technicznymi produktu i instrukcją 

konserwacji (które to dokumenty, jeśli nie zostaną 

dostarczone z umową dostawy, można pobrać z oficjalnej 

strony internetowej firmy JA Solar: www.jasolar.com): 

1) będą wolne od wszelkich wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, 

które mogłyby negatywnie wpływać na 

funkcjonowanie Modułów; oraz 

2) będą zgodne z projektem i danymi technicznymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych 

produktu dotyczących tych Modułów. 

(Gwarancja ta zwana jest dalej „Ograniczoną 

gwarancją na produkt”). 

Ograniczona gwarancja na produkt nie obejmuje żadnych 

zmian: w wyglądzie (w tym między innymi zmian koloru) 

oraz wynikających z normalnego zużycia (w tym między 

innymi zarysowań, zanieczyszczeń, zużycia 

mechanicznego, rdzy, pleśni i innych form naturalnego 

zużycia), które wystąpią po dostawie lub montażu 

Modułów. Ograniczona gwarancja na produkt nie 

gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności 

któregokolwiek z Modułów. Wartości te są objęte 

wyłącznie postanowieniami punktu 3.2 poniżej. 

 

3.2 Ograniczona gwarancja na moc szczytową 

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji 

spółka JA Solar udziela Klientowi Ograniczonej gwarancji 

na moc szczytową na okres 25 lat dla Modułów szklanych 

pojedynczych lub 30 lat dla Modułów szklanych 

podwójnych od Daty rozpoczęcia gwarancji („Okres 

ograniczonej gwarancji na moc szczytową”): 

1) dla monokrystalicznych pojedynczych Modułów 

szklanych (o typie produktu: JAM60S XX 

-XXX/XX; JAM72S XX -XXX/XX): Tempo 

utraty mocy nie przekroczy 2,5% w pierwszym 

roku, licząc od Daty rozpoczęcia gwarancji oraz 

dodatkowo 0,6% w każdym kolejnym roku, licząc 

od początku drugiego roku do daty upływu 

dwudziestu pięciu (25) lat od Daty rozpoczęcia 

gwarancji, kiedy to Szczytowa moc wyjściowa 

powinna wynosić co najmniej 83,1% Nominalnej 

mocy wyjściowej; 

2) dla polikrystalicznych pojedynczych Modułów 

szklanych (o typie produktu: 

JAP60SXX-XXX/XX; JAP72SXX-XXX/XX): 

Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w 

pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia 

gwarancji oraz dodatkowo 0,7% w każdym 

kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku 

do daty upływu dwudziestu pięciu (25) lat od Daty 

rozpoczęcia gwarancji, kiedy to Szczytowa moc 

wyjściowa powinna wynosić co najmniej 80,7% 

Nominalnej mocy wyjściowej;  

3) dla monokrystalicznych podwójnych Modułów 

szklanych (o typie produktu: 

JAM60DXX-XXX/XX；JAM72DXX-XXX/XX): 

Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w 

pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia 

gwarancji oraz dodatkowo 0,5% w każdym 

kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku 

do daty upływu trzydziestu (30) lat od Daty 

rozpoczęcia gwarancji, kiedy to szczytowa moc 

wyjściowa powinna wynosić co najmniej 83% 

Nominalnej mocy wyjściowej; oraz 

4) dla polikrystalicznych podwójnych Modułów 

szklanych (o typie produktu: 

JAP60DXX-XXX/XX; JAP72DXX-XXX/XX): 

Tempo utraty mocy nie przekroczy 2,5% w 

http://www.jasolar.com/
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pierwszym roku, licząc od Daty rozpoczęcia 

gwarancji oraz dodatkowo 0,5% w każdym 

kolejnym roku, licząc od początku drugiego roku 

do daty upływu trzydziestu (30) lat od Daty 

rozpoczęcia gwarancji, kiedy to Szczytowa moc 

wyjściowa powinna wynosić co najmniej 83% 

Nominalnej mocy wyjściowej; 

(Gwarancja ta zwana jest dalej „Ograniczoną 

gwarancją na moc szczytową”). 

Uwaga: „X” oznacza różne rodzaje produktów o różnych 

klasach mocy. 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, terminy 

użyte w niniejszej Ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową — o ile nie stanowi ona inaczej — mają 

następujące znaczenie: 

„Nominalna moc wyjściowa” oznacza moc wyjściową 

mierzoną dla Modułów zgodnie ze Standardowymi 

warunkami testowymi, jak wskazano na ich oryginalnych 

tabliczkach znamionowych, z wyłączeniem wszelkich 

dodatnich tolerancji, które mogą występować w Modułach.  

„Standardowe warunki testowe” lub „SWT”: (a) widmo 

światła: AM 1,5; (b) naświetlenie: 1000 W/m2; oraz (c) 

temperatura ogniwa: 25 stopni Celsjusza przy naświetleniu 

pod kątem prostym. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z 

normą IEC61215 (odpowiednik GB/T 9535). Testowanie 

następuje na zaciskach puszki przyłączeniowej zgodnie ze 

standardami kalibracji i testowania spółki JA Solar 

obowiązującymi w dniu produkcji Modułów. Standardy 

kalibracji JA Solar są zgodne z normami stosowanymi 

przez akredytowane w tym zakresie instytucje 

międzynarodowe. 

„Moc szczytowa” oznacza moc wyjściową generowaną 

przez Moduły w odpowiednim okresie gwarancyjnym po 

Dacie rozpoczęcia gwarancji, zgodnie z SWT, zmierzoną 

stosownie do wytycznych normy IEC61215 z 

uwzględnieniem wszelkich niepewności pomiaru i po ich 

skorygowaniu. 

„Tempo utraty mocy” oznacza każdą wartość dodatnią 

obliczoną według poniższego wzoru, wyrażoną w 

procentach:  

Tempo utraty mocy = 100%*(Nominalna moc 

wyjściowa - Szczytowa moc wyjściowa)/Nominalna moc 

wyjściowa 

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, niezależnie 

od wszelkich innych zapisów zawartych w niniejszym 

dokumencie, Ograniczona gwarancja na moc szczytową 

dotycząca serii podwójnych Modułów szklanych o dwóch 

frontach ma zastosowanie tylko do mocy wyjściowej 

przedniego frontu takich Modułów. 

 

3.3 Wyłączenia: 

Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa w 

punkcie 3.1, oraz Ograniczona gwarancja na moc 

szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie obejmują 

następujących zdarzeń: 

1) Moduły były niewłaściwie eksploatowane lub 

doszło do nadużyć, zaniedbań bądź wypadku z 

udziałem Modułów, z wyjątkiem przypadków gdy 

do wymienionych sytuacji doszło z winy spółki JA 

Solar lub jej oddziałów sprzedających Moduły w 

trakcie ich przechowywania, transportu lub 

obsługi; 

2) Moduły zostały zainstalowane oraz były 

użytkowane i serwisowane w sposób, który nie 

jest ściśle zgodny z odpowiednimi zaleceniami 

zawartymi w: instrukcji JA Solar dotyczącej 

instalacji Modułów, specyfikacjach technicznych 

produktu oraz instrukcji konserwacji;  

3) Moduły zostały zainstalowane lub były 

serwisowane przez personel montujący lub inny 

nieposiadający odpowiednich kwalifikacji z 

naruszeniem odpowiednich przepisów 

ustawowych i wykonawczych;  

4) Moduły były przekształcane, naprawiane, 

modyfikowane lub wykorzystywane w procesach 

bądź w połączeniu z innymi produktami 

dostarczonymi przez podmioty inne niż JA Solar w 

sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub 
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bez pisemnej zgody spółki JA Solar bądź jej 

oddziałów;  

5) Moduły (lub naprawione, wymienione bądź 

uzupełnione nowe Moduły dostarczone przez JA 

Solar w ramach Ograniczonej gwarancji) zostały 

usunięte i ponownie zamontowane w dowolnej 

lokalizacji innej niż fizyczne miejsce ich 

pierwotnego montażu; 

6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer 

seryjny Modułów zostały usunięte, zmienione, 

starte lub stały się nieczytelne; 

7) Konstrukcja lub rozmieszczenie układu elektrowni 

fotowoltaicznej, w której zainstalowano Moduły, 

są niezgodne z przeznaczeniem Modułów (wg ich 

certyfikacji) lub nie spełniają obowiązujących 

wymogów (np. Normy IEC 62548:2016, IEC TS 

62738:2018) oraz ogólnie przyjętych kodeksów 

postępowania w celu zapewnienia bezpiecznej i 

nieszkodliwej eksploatacji; 

8) Moduły zostały zamontowane na jednostkach 

mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznych 

układów śledzących), takich jak pojazdy, statki itp. 

lub na obiektach nadmorskich;  

9) Moduły zostały narażone na działanie 

ekstremalnych warunków pogodowych lub 

uszkodzone w wyniku drastycznych zmian w 

środowisku na skutek wystąpienia takich 

warunków, co dotyczy m.in. ekstremalnych 

upałów, kwaśnych opadów (również śniegu), 

chmur piasku, korozji, słonego powietrza (np. w 

środowisku morskim), zanieczyszczeń powietrza, 

gleby lub wód gruntowych, nietypowych 

poziomów utleniania, pleśni lub jakichkolwiek 

pożarów, eksplozji, dymu lub zwęglenia w pobliżu 

Modułów. 

10) Powstały szkody spowodowane siłą wyższą, taką 

jak klęski żywiołowe, w tym m.in. uderzenia 

pioruna, gradobicie, mróz, śnieg, burze, fale 

pływowe, powodzie, ekstremalne temperatury, 

trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, wybuchy 

wulkanów, meteoryty, ruchy gruntu, pęknięcia 

ziemi, obsunięcia terenu lub szkody spowodowane 

przez zwierzęta; 

11) Powstały bezpośrednie lub pośrednie szkody 

spowodowane przez akty wandalizmu dokonane 

przez osoby trzecie lub działania pozostające poza 

kontrolą spółki JA Solar i jej oddziałów, które 

sprzedały Moduły, w tym: wypadki, zamieszki, 

wojna, powstanie i przemoc między wspólnotami; 

oraz 

12) Doszło do uszkodzeń spowodowanych na skutek 

wypadku w elektrowni fotowoltaicznej, w której 

zamontowano Moduły, z powodu działania 

jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. Czynniki 

zewnętrzne obejmują: wahania napięcia, 

szczytowe wartości mocy, nadmierne natężenie 

prądu, awarie zasilania, nieprawidłowo 

przeprowadzone prace elektryczne lub 

mechaniczne, niewyszkolony personel oraz innego 

rodzaju usterki występujące w układzie zasilania 

(niezależnie od tego, czy takie usterki są 

spowodowane jakimkolwiek działaniem lub 

zaniechaniem ze strony Klienta). 

Ponadto Ograniczona gwarancja na produkt, o której mowa 

w punkcie 3.1, oraz Ograniczona gwarancja na moc 

szczytową, o której mowa w punkcie 3.2, nie mają 

zastosowania do Modułów, w przypadku których spółka JA 

Solar i jej oddziały, które sprzedały Moduły, nie otrzymały 

całości lub części należności wynikających ze sprzedaży 

tych Modułów (bez względu na to, czy Klient jest 

dłużnikiem należności). W przypadku gdy spółka JA Solar 

skorzysta ze swojego prawa do odrzucenia roszczenia 

gwarancyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego 

dokumentu, Klient może uiścić zaległą należność wobec 

JA Solar, czego skutkiem będzie uznanie roszczenia. Jeżeli 

Klient nie był dłużnikiem, po zapłaceniu zaległej 

należności ma on prawo dochodzenia roszczeń wobec 

rzeczywistego dłużnika. W takim przypadku spółka JA 
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Solar może pomóc Klientowi poprzez wydanie 

zaświadczenia o przelaniu zaległej należności. 

 

4. Roszczenia gwarancyjne 

4.1 Termin zgłaszania roszczeń gwarancyjnych 

Wszelkie roszczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji 

na produkt należy zgłaszać na piśmie spółce JA Solar w 

Okresie ograniczonej gwarancji na produkt, natomiast 

wszelkie roszczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji 

na moc szczytową powinny być zgłaszane na piśmie spółce 

JA Solar w Okresie ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową. Spółka JA Solar ma prawo do odrzucenia 

wszelkich roszczeń gwarancyjnych złożonych poza 

wymaganym w danym przypadku okresem gwarancji. 

 

4.2 Ciężar dowodu dla roszczeń gwarancyjnych 

W każdym przypadku ciężar dowodu dla każdego 

roszczenia gwarancyjnego zgłaszanego przez Klienta 

spoczywa na Kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie 

uznane tylko wtedy, gdy Klient przedstawi wystarczające 

dowody w postaci dokumentacji w pełni wykazujące, że 

jedyną przyczyną usterki lub niezgodności Modułów jest 

naruszenie Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub 

Ograniczonej gwarancji na moc szczytową. 

 

4.3 Procedury zgłaszania roszczeń gwarancyjnych 

Po odkryciu niezgodności z Ograniczoną gwarancją na 

produkt i/lub Ograniczoną gwarancją na moc szczytową 

(Moduły objęte roszczeniem gwarancyjnym określane są 

mianem „Modułów reklamowanych”), Klient powinien 

niezwłocznie (ale w żadnym wypadku nie później niż (i) 

14 dni kalendarzowych po tym, jak dowiedział się lub 

powinien był dowiedzieć się o zdarzeniu podlegającym 

reklamacji oraz (ii) po upływie odpowiedniego Okresu 

ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Okresu 

ograniczonej gwarancji na moc szczytową dla Modułów 

reklamowanych) powiadomić Dział Globalnej Obsługi 

Klienta JA Solar, wysyłając pisemne powiadomienie na 

adres: Building No.8, Noble Center, Automobile Museum 

East Road, Fengtai District, Beijing, Chiny (100160), nr 

tel.: 400-4230-186, lub drogą elektroniczną na 

adres:Services@jasolar.com. 

 

Wraz z pisemnym powiadomieniem Klient powinien 

przedstawić następujące informacje: a) przyczyna 

reklamacji oraz dokumenty potwierdzające; b) dowód 

zakupu Modułów reklamowanych (w tym: umowa dostawy, 

faktura handlowa, świadectwo dostawy i przyjęcia, 

voucher płatniczy itp.; jeśli Klient nie zakupił Modułów 

reklamowanych bezpośrednio od spółki JA Solar lub jej 

oddziałów, powinien dostarczyć dowód zakupu 

wystawiony przez dostawcę, zawierający informacje 

odsyłające do umowy dostawy, faktury handlowej itp., 

podpisany przez reprezentanta spółki JA Solar lub jej 

oddziałów); c) typ produktu i numer seryjny Modułów 

reklamowanych; d) Data rozpoczęcia gwarancji na Moduły 

reklamowane; e) miejsce montażu Modułów 

reklamowanych; f) inne informacje dodatkowe wymagane 

przez spółkę JA Solar. 

 

Spółka JA Solar dokona przeglądu i oceny roszczenia. 

Spółka JA Solar — jeśli uzna to za konieczne — może 

zażądać od Klienta odesłania Modułów reklamowanych do 

fabryki JA Solar w celu przeprowadzenia testów; w takim 

przypadku JA Solar wyda Klientowi zezwolenie na zwrot 

towarów (zwane dalej „ZZT”). Klient może zwrócić 

Moduły reklamowane zgodnie z wymogami ZZT 

dopiero po otrzymaniu tego dokumentu wydanego 

przez JA Solar. W przeciwnym razie JA Solar ma 

prawo odrzucić roszczenie gwarancyjne i odmówić 

przyjęcia Modułów reklamowanych zwróconych przez 

Klienta bez ww. zezwolenia. Ryzyko strat i wydatków 

związanych z tą procedurą ponosi Klient. Jeżeli zostanie 

potwierdzone, że zwrócone Moduły reklamowane są 

niezgodne z Ograniczoną gwarancją na produkt i/lub 

Ograniczoną gwarancją na moc szczytową, JA Solar 

zwróci Klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i 

ubezpieczenia związane ze zwrotem Modułów 

mailto:Services@jasolar.com
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reklamowanych na podstawie dostarczonych przez Klienta 

faktur dotyczących takich kosztów. 

 

JA Solar ma prawo do podjęcia decyzji, według własnego 

uznania, w sprawie przeprowadzenia kontroli i weryfikacji 

w miejscu montażu Modułów reklamowanych przez 

przedstawiciela spółki. Jeśli JA Solar podejmie decyzję o 

przeprowadzeniu kontroli i weryfikacji na miejscu, 

powiadomi Klienta na piśmie co najmniej 10 dni 

roboczych przed planowaną kontrolą i weryfikacją na 

miejscu. Klient powinien przesłać odpowiedź z 

potwierdzeniem kontroli jak najszybciej po otrzymaniu 

pisemnego powiadomienia od JA Solar. Strony 

poinformują o terminie i współpracy w celu zaplanowania i 

umożliwienia konstruktywnej i skutecznej kontroli oraz 

weryfikacji na miejscu montażu Modułów. W tym celu 

Klient lub jego personel obsługujący zakład są proszeni o 

pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z 

przedstawicielem JA Solar podczas kontroli na miejscu. 

Jeśli Klient odmówi przeprowadzenia przez JA Solar 

kontroli i weryfikacji na miejscu bez podania uzasadnionej 

przyczyny, spółka JA Solar ma prawo do odroczenia 

rozpatrzenia reklamacji do czasu dostarczenia 

dodatkowych i możliwych do zweryfikowania danych lub, 

jeśli nie zostaną one dostarczone w rozsądnym terminie, do 

odrzucenia odnośnego roszczenia gwarancyjnego. 

 

4.4 Spory techniczne 

Wszelkie spory dotyczące zagadnień technicznych 

związanych z roszczeniami zgłaszanymi w ramach 

niniejszej Ograniczonej gwarancji będą ostatecznie 

rozstrzygane przez niezależną, zewnętrzną organizację 

testującą. JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą 

renomowaną międzynarodową lub chińską organizację 

testującą, taką jak np. TÜV Rheinland, TÜV SUD, Intertek, 

UL, CQC czy CGC lub jakąkolwiek inną, zaakceptowaną 

przez obie strony neutralną, zewnętrzną placówkę 

certyfikującą (zwaną dalej „Zewnętrzną organizacją 

testującą”) w celu rozstrzygnięcia sporu. Ani Klient, ani 

JA Solar nie mogą bezzasadnie odmówić udziału w 

kontroli lub opóźniać odpowiednich procedur testowania i 

oceny. Obie strony mają obowiązek zapewnić dogodne 

przeprowadzenie odpowiednich testów i kontroli (w tym: 

zapewnić dogodne warunki w miejscu montażu i/lub 

umożliwić JA Solar wysłanie odpowiednich Modułów 

reklamowanych do Zewnętrznej organizacji testującej w 

celu przeprowadzenia testów). Przed przeprowadzeniem 

takich testów i kontroli Zewnętrzna organizacja testująca 

ma obowiązek przekazać firmie JA Solar i Klientowi 

informację o tolerancji mocy testowanego sprzętu, co 

powinno zostać uwzględnione we wnioskach końcowych. 

Zewnętrzna organizacja testująca pełni rolę eksperta, 

orzeka w sprawie spornych zagadnień technicznych, 

zapewnia stronom rozsądną możliwość składania 

oświadczeń i kontroświadczeń oraz uwzględnienia tych 

oświadczeń i kontroświadczeń przy formułowaniu 

wniosków końcowych. Wnioski końcowe wyciągnięte 

przez Zewnętrzną organizację testującą są ostateczne, 

rozstrzygające i wiążące dla obu stron oraz stanowią 

obowiązkowy warunek wstępny dla sądowego 

dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Zasadne wydatki 

poniesione przez Zewnętrzną organizację testującą w 

związku z przeprowadzaniem kontroli zostaną pokryte z 

góry przez Klienta, w tym koszt wysyłki Modułów 

reklamowanych do wyznaczonego miejsca 

przeprowadzenia badań przez Zewnętrzną organizację 

testującą, koszty ubezpieczenia, magazynowania itp., jak 

również opłaty za usługi związane z testowaniem i kontrolą. 

Jeżeli Zewnętrzna organizacja testująca stwierdzi, że 

Moduły reklamowane są niezgodne z postanowieniami 

Ograniczonej gwarancji na produkt i/lub Ograniczonej 

gwarancji na moc szczytową, JA Solar zwróci rzeczywiste 

koszty testów i transportu poniesione z góry przez Klienta 

po otrzymaniu odpowiedniego pisemnego zawiadomienia 

oraz kopii stosownych faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty 

Modułów reklamowanych w procesie testowania i kontroli 

przez Zewnętrzną organizację testującą jest przenoszone 

wraz z prawem ich własności. 
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4.5 Własność Modułów reklamowanych 

Własność Modułów reklamowanych przechodzi na JA 

Solar dopiero po potwierdzeniu przez spółkę roszczenia 

gwarancyjnego Klienta i zapewnieniu wymiany lub zwrotu 

kosztów zgodnie ze środkami zaradczymi przewidzianymi 

w niniejszej Ograniczonej gwarancji. Do tego czasu prawo 

własności Modułów reklamowanych pozostaje po stronie 

Klienta. 

 

5. Środki zaradcze w przypadku roszczeń 

gwarancyjnych: 

5.1 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji 

na produkt:  

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły reklamowane 

rzeczywiście są niezgodne z Ograniczoną gwarancją na 

produkt, spółka wedle swego uznania i w zasadnym 

terminie: a) naprawi Moduły reklamowane bez obciążania 

Klienta dodatkowymi kosztami; b) dostarczy Klientowi 

Moduły zastępcze zamiast Modułów reklamowanych; lub c) 

zwróci Klientowi kwotę zakupu na podstawie dostarczonej 

przez niego pierwotnej faktury za dostawę z zachowaniem 

rocznej stopy amortyzacji w wysokości 4% dla 

pojedynczych Modułów szklanych lub 3,33% dla 

podwójnych Modułów szklanych od ceny zakupu (jeśli 

Klient nie jest w stanie dostarczyć pierwotnej faktury za 

dostawę, rekompensata pieniężna zostanie wypłacona na 

podstawie ceny rynkowej modułu identycznego lub 

podobnego typu). O ile strony nie uzgodnią inaczej, JA 

Solar wyśle naprawione Moduły lub Moduły zastępcze w 

sposób i do miejsca przeznaczenia tak jak określono w 

pierwotnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub 

jeden z jej oddziałów. Koszt wysyłki zostanie pokryty w 

taki sam sposób, jak określono w pierwotnej umowie 

dostawy. 

 

5.2 Środki zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji 

na moc szczytową:  

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły reklamowane 

rzeczywiście są niezgodne z Ograniczoną gwarancją na 

moc szczytową, spółka wedle swego uznania i w zasadnym 

terminie: a) naprawi Moduły reklamowane bez obciążania 

Klienta dodatkowymi kosztami; b) dostarczy Klientowi 

Moduły zastępcze zamiast Modułów reklamowanych; c) 

wyrówna różnicę w stosunku do gwarantowanej mocy 

wyjściowej, dostarczając Klientowi dodatkowe Moduły 

bez ponoszenia przez niego jakichkolwiek kosztów tak, 

aby łączna moc wyjściowa dodatkowych Modułów 

odpowiadała stopniowi degradacji Modułów 

reklamowanych, obliczonemu w następujący sposób:  

(Nominalna moc wyjściowa – Szczytowa moc wyjściowa 

Modułów reklamowanych) * liczba Modułów 

reklamowanych; 

lub d) zwróci Klientowi kwotę zakupu na podstawie 

dostarczonej przez niego pierwotnej faktury za dostawę, z 

zachowaniem rocznej stopy amortyzacji w wysokości 4% 

dla pojedynczych Modułów szklanych lub 3,33% dla 

podwójnych Modułów szklanych od ceny zakupu (jeśli 

Klient nie jest w stanie dostarczyć pierwotnej faktury za 

dostawę, rekompensata pieniężna zostanie wypłacona na 

podstawie ceny rynkowej modułu identycznego lub 

podobnego typu). 

 

5.3 Wyłączny środek zaradczy: 

Określone powyżej środki zaradcze w ramach 

Ograniczonej gwarancji na produkt oraz środki 

zaradcze w ramach Ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową stanowią jedyną i wyłączną 

odpowiedzialność oraz zobowiązanie spółki JA Solar 

wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej 

gwarancji, a także są jedynym i wyłącznym środkiem 

zaradczym po stronie Klienta w odniesieniu do 

Modułów reklamowanych zgodnie z niniejszą 

Ograniczoną gwarancją. JA Solar zwróci jedynie 

wydatki wyraźnie określone w niniejszej Ograniczonej 

gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem 

Modułów reklamowanych oraz ponowną instalacją 

naprawionych lub wymienionych modułów, a także 
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koszty odprawy celnej poniesione w związku z 

(ewentualnym) zwrotem Modułów reklamowanych 

ponosi Klient. Wykonanie przez JA Solar obowiązku 

gwarancyjnego wynikającego z niniejszej Ograniczonej 

gwarancji nie powoduje wydłużenia Okresu 

ograniczonej gwarancji na produkt ani Okresu 

ograniczonej gwarancji na moc szczytową. Oryginalne 

okresy gwarancji nadal mają zastosowanie do Modułów 

naprawionych lub wymienionych. Jeśli zaprzestano 

produkcji tego samego typu Modułów reklamowanych, 

wycofano te Moduły z rynku lub są one niedostępne z 

innych powodów, JA Solar ma prawo do wymiany 

Modułów reklamowanych na produkty podobnego typu, 

których wydajność nie może być niższa niż wydajność 

Modułów typu pierwotnego. 

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności: 

1) Niezależnie od wszelkich innych postanowień 

niniejszej Ograniczonej gwarancji, warunki 

określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji 

zastępują wszelkie inne warunki gwarancyjne 

określone dosłownie, dorozumiane lub 

ustawowe, w tym między innymi wszelkie 

dorozumiane gwarancje przydatności 

handlowej, przydatności do określonego celu 

lub nienaruszalności cudzych praw. Jednakże, 

jeśli Klient zostanie uznany za „konsumenta”, a 

Moduły za „produkt konsumencki” zgodnie z 

przepisami regulującymi ochronę praw 

konsumentów w kraju pierwotnego montażu 

Modułów, w zakresie wymaganym przez 

obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane 

gwarancje przydatności handlowej, 

przydatności do określonego celu lub 

nienaruszalności cudzych praw są ograniczone 

do określonego powyżej Okresu ograniczonej 

gwarancji na produkt lub określonego powyżej 

Okresu ograniczonej gwarancji na moc 

szczytową lub krótszego okresu wynikającego z 

obowiązujących regulacji prawnych. Niniejsza 

Ograniczona gwarancja daje Klientowi 

określone prawa. Klient może mieć również 

inne prawa, które różnią się w zależności od 

państwa, regionu lub jurysdykcji — niniejszy 

dokument nie narusza tych innych praw 

Klienta. 

2) O ile prawo obowiązujące w kraju, w którym 

Moduły zostały pierwotnie zamontowane, nie 

stanowi inaczej, JA Solar nie ponosi 

odpowiedzialności za następujące straty: a) 

szkody na osobie lub mieniu; b) wszelkie inne 

straty lub obrażenia związane z lub 

spowodowane działaniem Modułów (w tym: 

jakiekolwiek wady Modułów lub defekty 

wynikające z ich użytkowania lub montażu); c) 

wszelkie przypadkowe, wynikowe lub 

szczególne szkody wynikające z jakiejkolwiek 

przyczyny; oraz d) utrata zasilania, zysków, 

produkcji, przychodu lub odsetek 

spowodowana brakiem możliwości korzystania 

z Modułów, nawet jeśli spółka JA Solar była 

świadoma możliwości wystąpienia takich szkód. 

Odpowiedzialność JA Solar za nieuczciwe lub 

zamierzone działanie, rażące zaniedbanie lub 

uszkodzenie ciała, w każdym przypadku, 

zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym 

obowiązkowej odpowiedzialności, pozostaje 

nienaruszona. Niezależnie od wszelkich innych 

postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji, 

w tym obowiązku wypłaty odszkodowania 

przez spółkę JA Solar na podstawie niniejszego 

dokumentu, całkowite odszkodowanie 

wypłacone lub do zapłaty przez JA Solar oraz 

całkowita odpowiedzialność JA Solar na 

podstawie niniejszej gwarancji nie może 

przekroczyć kwoty faktycznie otrzymanej przez 

JA Solar, zgodnie z pierwotną fakturą za 

Moduły reklamowane. Ograniczenia 
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odpowiedzialności wynikające z niniejszej 

Ograniczonej gwarancji nie mają zastosowania 

w zakresie ograniczonym lub zabronionym 

przez obowiązujące przepisy prawa. 

3) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe 

ograniczenia odpowiedzialności stanowią 

zasadniczy element odpowiedniej umowy 

dostawy między stronami oraz że w przypadku 

braku takich ograniczeń cena zakupu 

odpowiednich Modułów byłaby znacznie 

wyższa. 

4) Spółka JA Solar zastosowała zasadne środki, 

takie jak pogrubiona czcionka, zaciemnianie i 

podkreślenia, by zwrócić uwagę Klienta na 

klauzule wykluczające lub ograniczające jego 

odpowiedzialność na mocy niniejszej 

Ograniczonej gwarancji oraz udzieliła 

wyczerpujących wyjaśnień odpowiednich 

klauzuli na życzenie Klienta. Nie ma różnicy 

zdań między stronami odnośnie do znaczenia 

którejkolwiek z klauzul niniejszej Ograniczonej 

gwarancji. 

 

7. Cesja  

Po pisemnym powiadomieniu spółki JA Solar Klient może 

scedować niniejszą Ograniczoną gwarancję na nowego 

właściciela całej elektrowni, w której takie Moduły zostały 

pierwotnie zamontowane, pod warunkiem że: (i) Moduły 

pozostają w swoim pierwotnym miejscu montażu, (ii) nie 

ma zaległości w płatnościach wynikających z umowy 

dostawy oraz (iii) cesjonariusz wyraża zgodę na 

przestrzeganie warunków niniejszej Ograniczonej 

gwarancji. Na żądanie spółki JA Solar Klient jest 

zobowiązany przedstawić zasadny dowód takiego 

przekazania lub przeniesienia własności. Niniejsza 

Ograniczona gwarancja nie może zostać scedowana ani 

przeniesiona w inny sposób, zaś wszelkie próby 

scedowania lub przeniesienia z naruszeniem postanowień 

niniejszego punktu 7 są nieważne. 

 

8. Postanowienia różne 

8.1 Rozdzielność postanowień 

Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej 

Ograniczonej gwarancji zostaną uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne według 

obowiązującego prawa bądź zastosowanie takiej części lub 

postanowienia w odniesieniu do określonych osób lub w 

określonych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, 

niezgodne z prawem lub niewykonalne, ta część lub 

postanowienie zostaną uznane za wymagające zmian i 

ponownej interpretacji w celu osiągnięcia założeń takiej 

części lub postanowienia w najszerszym możliwym 

zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, zaś pozostałe 

części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej 

gwarancji bądź możliwość zastosowania niniejszej 

Ograniczonej gwarancji pozostaną nienaruszone, 

niezależne i obowiązujące. 

 

8.2 Siła wyższa: 

JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 

Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu 

przez JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej 

Ograniczonej gwarancji z powodu zdarzeń siły wyższej, 

takich jak: klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, 

niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły 

roboczej, materiałów, pojemności bądź możliwości 

technicznych, usterki i wszelkie nieprzewidziane zdarzenia 

pozostające poza kontrolą JA Solar, w tym: wszelkie 

technologiczne lub fizyczne zdarzenia bądź warunki, które 

nie są racjonalnie znane spółce JA Solar lub dla niej 

zrozumiałe w momencie sprzedaży Modułów 

reklamowanych lub otrzymania od Klienta powiadomienia 

o odpowiednim roszczeniu gwarancyjnym. 

 

8.3 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną 

gwarancją lub z niej wynikające, w tym: wszelkie 

wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia 
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lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie 

rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy 

dostawy pomiędzy pierwotnym nabywcą a JA Solar. 

Jednym z warunków wszelkich zobowiązań JA Solar 

wynikających z niniejszej gwarancji jest zasada, że spółka 

JA Solar może wymagać od każdego Klienta starającego 

się o wyegzekwowanie niniejszej Ograniczonej gwarancji 

wykonania takich dodatkowych umów, jakie mogą być 

zasadnie wymagane do wyegzekwowania warunków 

opisanych w tym punkcie. Przepisy prawne regulujące 

niniejszą Ograniczoną gwarancję wykluczają wszelkie 

normy kolizyjne, jak również Konwencję Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów (CISG) zawartą dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz 

wszelkie inne jednolite kodeksy. 

 

 


