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OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY PV 

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

Dokonałeś właściwego wyboru, kupując produkty SUNTECH o długiej żywotności. Standardowe moduły fotowoltaiczne Suntech objęte 
są 15-letnią gwarancją na jakość wykonania i 25-letnią gwarancją na wydajność, co szczegółowo opisano poniżej.  

 
 
 
Standardowe moduły fotowoltaiczne Suntech objęte niniejszą gwarancją: 
 
STPxxxS- B60(H)/Wn(h,hm,hb) (-SE) (xxx=250-500) 
STPxxxS- CYY(H)/Zm(h,hm,hb) (-SE) (xxx=250-600 / YY=54, 60, 66/ Z=W, U) 
 
xxx to moc znamionowa modułu. S/Z/e/b/e/m/r/w/y/+/W/f/h/hb/hm/U 
określa warianty modułów zgodnie z opisem w odpowiedniej karcie 
katalogowej produktu. 
 
Dla wymienionych powyżej standardowych typów modułów (MODUŁY) 
fotowoltaicznych, Wuxi Suntech Power Co. Ltd. (zwana dalej "SUNTECH") 
udziela gwarancji liczonej od daty sprzedaży wraz z oryginalną kopią 
faktury wystawionej przez Suntech (DATA SPRZEDAŻY) pierwszemu 
klientowi instalującemu (na własny użytek) MODUŁY (KLIENT) lub 
najpóźniej 12 miesięcy od daty wysyłki MODUŁÓW z fabryki SUNTECH, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej ("DATA ROZPOCZĘCIA 
GWARANCJI"). 
 
1.  Ograniczona gwarancja na produkt - piętnaście lat naprawy, 
wymiany lub zwrotu pieniędzy 
 
SUNTECH gwarantuje, że jego MODUŁY, w tym fabrycznie zamontowane 
złącza DC wraz z kablami, jeśli istnieją, są wolne od wad materiałowych i 
i wykonania, zgodnie z charakterystyką mechaniczną i elektryczną podaną 
w arkuszu danych produktu, przy normalnym zastosowaniu, prawidłowej 
instalacji zgodnie z instrukcją instalacji Suntech, w warunkach 
użytkowania i obsługi. Jeśli MODUŁY nie będą zgodne z niniejszą 
gwarancją, w okresie stu osiemdziesięciu (180) miesięcy od DATY 
ROZPOCZĘCIA GWARANCJI, firma SUNTECH według własnego uznania 
naprawi lub wymieni produkt albo zwróci cenę katalogową 
porównywalnych MODUŁÓW SUNTECH obowiązującą w momencie 
rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego. Naprawa, wymiana lub zwrot 
kosztów będzie jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym przewidzianym 
w "Ograniczonej gwarancji na produkt" i nie zostanie przedłużona poza 
okres określony w niniejszym dokumencie. Niniejsza "Ograniczona 
gwarancja na produkt" nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej, która 
jest objęta wyłącznie postanowieniami punktu 2 poniżej ("Ograniczona 
gwarancja mocy szczytowej"). 
 
2.  Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej - Ograniczone 
zadośćuczynienie  
 
Suntech gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat moduł będzie 
utrzymywał poziom wydajności określony poniżej: 
 
- W przypadku Modułu mono, rzeczywista średnia moc wyjściowa 
modułów będzie nie mniejsza niż 98% oznaczonej mocy wyjściowej w 
pierwszym roku; następnie maksymalnie 0,55% spadku rocznie, kończąc 
na 84,8% w 25 roku od DATY ROZPOCZĘCIA GWARANCJI. 
 
SUNTECH udziela gwarancji na każdy moduł na wady materiałowe i 
produkcyjne, które powodują, że MODUŁY nie wytwarzają 
gwarantowanego procentu nominalnej mocy wyjściowej modułu 
określonego w karcie danych produktu SUNTECH. Jeśli SUNTECH stwierdzi 
według własnego uznania, że jakikolwiek moduł nie zapewnia 
gwarantowanego procentu mocy nominalnej z powodu wad 
materiałowych i produkcyjnych, SUNTECH według własnego uznania (1) 
zastąpi taki ubytek mocy poprzez (a) dostarczenie KLIENTOWI 
dodatkowych MODUŁÓW w celu uzupełnienia takiego ubytku mocy lub 
(b) zastąpienie wadliwego modułu(ów) lub części funkcjonalnym 
odpowiednikiem; lub (2) zwróci część ceny modułu(ów), stanowiącą 
procent mocy, która jest mniejsza niż gwarantowany procent mocy 
nominalnej zgodnie z aktualną ceną katalogową, w momencie 
rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego, porównywalnych MODUŁÓW 
SUNTECH. 
Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie 2 są jedynymi i 
wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi w ramach 
"Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej".  
Moc nominalna w arkuszu danych produktu to moc szczytowa w watach, 
którą fotowoltaiczne moduły słoneczne generują w punkcie mocy 
maksymalnej w standardowych warunkach testowych (STC). Warunki 

STC są następujące:  
(a) widmo światła AM 1.5, (b) napromieniowanie 1000 W na m2 i (c) 
temperatura ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod 
kątem prostym. Pomiary przeprowadzane są zgodnie z normą IEC 61215, 
zgodnie z testami przeprowadzanymi na złączach lub zaciskach skrzynki 
przyłączeniowej - w zależności od przypadku - zgodnie z normami 
kalibracji i testowania firmy SUNTECH, obowiązującymi w dniu produkcji 
modułów PV. 
 
3.  Wyłączenia i ograniczenia  
 
(1) W każdym przypadku, aby niniejsza gwarancja była skuteczna, 
wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać zgłoszone w 
obowiązującym okresie gwarancyjnym. 
(2) "Ograniczona gwarancja na produkt" oraz "Ograniczona gwarancja na 
moc szczytową" nie mają zastosowania do MODUŁÓW, które zostały 
poddane: 
- Niewłaściwej eksploatacji, nadużycia, wandalizmu, zaniedbania lub 
wypadku;  
- przeróbek, niewłaściwej instalacji lub zastosowania;  
- Ekstremalnym warunkom termicznym lub środowiskowym, środowisku 
o dużej gęstości kurzu lub gwałtownym zmianom takich warunków, na 
które firma Suntech nie wyraziła zgody.  
- Zanieczyszczenie produktami chemicznymi znajdującymi się w 
środowisku. 
- Nieprzestrzeganiem instrukcji montażu lub konserwacji firmy SUNTECH, 
wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. 
 
4.  Ograniczenie zakresu gwarancji  
 
NINIEJSZA "OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY PV" WYRAŹNIE 
ZASTĘPUJE I WYKLUCZA WSZELKIE INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE 
GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZASTOSOWANIA 
LUB WYKORZYSTANIA, A TAKŻE WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SUNTECH, CHYBA ŻE TAKIE INNE 
ZOBOWIĄZANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTAŁY WYRAŹNIE 
UZGODNIONE NA PIŚMIE PODPISANYM I ZATWIERDZONYM PRZEZ FIRMĘ 
SUNTECH. FIRMA SUNTECH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA INNE STRATY LUB 
OBRAŻENIA POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY W ZWIĄZKU Z 
MODUŁAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA WADY MODUŁÓW, ICH 
UŻYTKOWANIE LUB INSTALACJĘ. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SUNTECH 
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE, 
WYNIKOWE LUB SPECJALNE, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. W 
SZCZEGÓLNOŚCI I BEZ OGRANICZEŃ WYKLUCZA SIĘ UTRATĘ MOŻLIWOŚCI 
UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRODUKCJI I UTRATĘ 
PRZYCHODÓW. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SUNTECH ZA 
EWENTUALNE SZKODY LUB INNE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WARTOŚCI 
FAKTURY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA ZA POJEDYNCZY MODUŁ. 
 
NINIEJSZA GWARANCJA DAJE NABYWCY OKREŚLONE PRAWA, A 
NABYWCA MOŻE RÓWNIEŻ POSIADAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ 
W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE 
WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE 
UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W 
JEGO KRAJU, REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH, 
W TYM BEZ OGRANICZEŃ NA MOCY PRZEPISÓW KRAJOWYCH 
WDRAŻAJĄCYCH DYREKTYWĘ EUROPEJSKĄ 99/44. NIEKTÓRE KRAJE NIE 
ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD 
PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO OGRANICZENIA LUB 
WYŁĄCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O 
OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 
 
NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIE MA ZASTOSOWANIE DO KLIENTÓW, 
KTÓRZY SĄ "KONSUMENTAMI" W ROZUMIENIU AUSTRALIJSKIEGO 
PRAWA KONSUMENCKIEGO: "Nasze towary są objęte gwarancjami, 
których nie można wyłączyć na mocy australijskiego prawa 
konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w 
przypadku poważnej awarii oraz do rekompensaty za wszelkie inne 
racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Mają Państwo również 
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prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie będą miały 
akceptowalnej jakości, a usterka nie będzie stanowić poważnej awarii." 
 
5.  Uzyskanie realizacji gwarancji  
 
Jeśli KLIENT ma uzasadnione roszczenie objęte niniejszą "Ograniczoną 
gwarancją na moduły PV", powinien niezwłocznie złożyć zawiadomienie 
bezpośrednio do (a) firmy instalującej lub (b) autoryzowanego partnera 
dystrybucyjnego SUNTECH, który dostarczył moduły, których dotyczy 
roszczenie lub (c) bezpośrednio do SUNTECH, wysyłając list polecony w 
formie pisemnej lub wysyłając e-mail na konto e-mail SUNTECH 
wymienione poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć nazwę i adres KLIENTA, 
nazwę i adres instalatora oraz autoryzowanego partnera dystrybucyjnego 
SUNTECH, dowód reklamacji z podaniem typu modułu, którego dotyczy 
reklamacja, jego ilości oraz odpowiednich numerów seryjnych wraz z datą 
zakupu MODUŁÓW. Powiązany dokument faktury z pieczątką lub 
podpisem SUNTECH lub autoryzowanego dystrybutora powinien spełniać 
te wymagania i powinien być częścią dowodu. Regionalne adresy biur 
SUNTECH są wymienione na końcu niniejszego dokumentu.  
 
Zwroty jakichkolwiek MODUŁÓW nie będą przyjmowane bez uprzedniej 
pisemnej zgody SUNTECH. W związku z "Ograniczoną gwarancją na 
produkt" oraz "Ograniczoną gwarancją na moc szczytową", SUNTECH 
zwróci KLIENTOWI uzasadnione, zwyczajowo przyjęte i udokumentowane 
koszty transportu morskiego zarówno w przypadku zwrotu MODUŁÓW, 
jak i ponownej wysyłki naprawionych lub wymienionych MODUŁÓW, 
wyłącznie jeśli koszt ten zostanie zatwierdzony przez dział obsługi klienta 
SUNTECH.  
 
6.  Rozdzielność  
 
Jeżeli część, postanowienie lub klauzula niniejszej "Ograniczonej 
gwarancji na moduły fotowoltaiczne" lub jej zastosowanie do 
jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, 
nieobowiązujące lub niewykonalne, takie orzeczenie nie będzie miało 
wpływu na pozostałe części, postanowienia, klauzule lub zastosowania 
niniejszej "Ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne" i w związku 
z tym takie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub zastosowania 
niniejszej "Ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne" będą 
traktowane jako rozłączne.  
 
7.  Spory  
 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w roszczeniach gwarancyjnych, 
do ostatecznej oceny roszczenia zostanie zaangażowana najwyższej klasy 
międzynarodowa instytucja badawcza, taka jak Fraunhofer ISE we 
Freiburgu/Niemcy, TÜV Rheinland w Kolonii/Niemcy lub ASU Arizona 
State University. Wszelkie opłaty i koszty ponosi strona przegrywająca, o 
ile nie postanowiono inaczej. Prawo do ostatecznego wyjaśnienia ponosi 
firma Suntech. 
 
8.  Różne  
 
Naprawa lub wymiana MODUŁÓW lub dostarczenie dodatkowych 
MODUŁÓW nie powoduje rozpoczęcia obowiązywania nowych 
warunków gwarancji, ani też nie powoduje przedłużenia pierwotnych 
warunków niniejszej "Ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne". 
Wszelkie wymienione MODUŁY stają się własnością firmy SUNTECH w 
celu ich utylizacji. SUNTECH ma prawo dostarczyć inny typ (inny rozmiar, 
kolor, kształt i/lub moc) w przypadku, gdy SUNTECH zaprzestał produkcji 
wymienianych MODUŁÓW w momencie rozpatrywania roszczenia 
gwarancyjnego. 
 
9.  Przeniesienie gwarancji  
 
Niniejsza "Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne" podlega 
przeniesieniu, jeżeli moduły pozostaną zainstalowane w oryginalnym 
miejscu instalacji.  
 
 
10.  Siła wyższa  
 
SUNTECH nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klienta ani 
jakiejkolwiek strony trzeciej za niewykonanie lub opóźnienie w 
wykonaniu jakichkolwiek warunków sprzedaży, w tym niniejszej 
"Ograniczonej gwarancji na moduły PV", spowodowane działaniem siły 
wyższej, w tym między innymi: siły wyższej, wojny, zamieszek, strajków, 
warunków wojennych, niebezpieczeństwa morskiego, zarazy lub innej 
epidemii, pożaru, powodzi lub innych podobnych przyczyn lub 
okoliczności pozostających poza kontrolą SUNTECH. W takich 
przypadkach wykonanie przez SUNTECH niniejszej Ograniczonej 
Gwarancji zostanie zawieszone bez ponoszenia odpowiedzialności za 
okres opóźnienia, który można w uzasadniony sposób przypisać takim 
przyczynom.  
 
11.  Ważność  
 

Niniejsza "Ograniczona gwarancja na moduły PV" jest ważna dla 
wszystkich MODUŁÓW wysłanych z fabryk SUNTECH w okresie od 1 
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
 
 
NINIEJSZA "OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY PV" TRACI 
WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU PRZENIESIENIA MODUŁU Z PIERWOTNEGO 
KONTYNENTU PRZEZNACZENIA (NP. AMERYKA PÓŁNOCNA, EUROPA, 
AZJA, AUSTRALIA, AFRYKA LUB AMERYKA POŁUDNIOWA) LUB Z CHIN DO 
JAPONII, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY SUNTECH. WSZYSCY KLIENCI, 
BEZPOŚREDNI I POŚREDNI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM POWIADOMIENI O 
TAKIM POTENCJALNYM UNIEWAŻNIENIU. 
 
W przypadku pytań dotyczących produktów, ich jakości i działania, 
prosimy o kontakt z regionalną centralą lub najbliższym biurem 
SUNTECH. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się poniżej. 
 
 
Chiny 
 
Wuxi Suntech Power Co., Ltd. 
Add: 9 Xinhua Road, Xinwu District, Wuxi 214028, China  
Tel: +86 400 8888 009 (Gorąca linia obsługi klienta) 
Tel: +86 510 8531 8000 (Gorąca linia sprzedaży) 
Fax: +86 510 8534 3321 
E-mail: service.china@suntech-power.com 
Strona internetowa: www.suntech-power.com 
 
Suntech Power Japan Corporation 
Add: 6F, Nishishinjuku KS Building, 3-6-11, Tokyo 160-0023, Japonia 
Tel: +81 3 33423838 
Fax: +81 3 33426534 
Email: japan_sales@suntech-power.com 
 
 
APMEA 
Email: service.APMEA@suntech-power.com 
 
 
SF Suntech Australia Pty Ltd 
Add: Suite 1203, Level 12, Tower 2, 475 Victoria Avenue, Chatswood, 
NSW 2067 Australia 
Tel: +61 81882450 
Fax: +61 81882440 
E-mail: services@suntech-power.com.au 
Strona internetowa: https://www.suntech-power.com.au/ 
 
 
Europa (Suntech Deutschland GmbH) 
Add : Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Germany 
Tel: +49/6196 58655 580 
Fax: +49/6196 58655 500 
E-mail: service.europe@suntech-power.com 
 
 
Ameryka 
Email : service.America@suntech-power.com 
 
Świat 
E-mail : services@suntech-power.com 


