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certyfikat gwarancji ograniczonej dotyczący paneli słonecznych rEc alpha1  
(Gwarancja ograniczona)

(obowiązuje począwszy od 1 stycznìa 2019 r.)

niniejsza Gwarancja ograniczona obejmuje wszystkie wymienione powyżej panele słoneczne reC (zgodnie z powyższą definicją1), 
dostarczone klientom reC począwszy od dnia 1 styczeń 2019 r. i obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich unii 
europejskiej, a także krajach europejskiego obszaru Gospodarczego, należących do grupy europejskich państw wschodnich2 i 
innych krajów wymienionych poniżej3.
reC solarpte. ltd. (dalej „Gwarant” lub „reC”) wydaje następującą dobrowolną gwarancję użytkownikowi końcowemu, który 
zakupił produkt w jednym z wyżej wymienionych krajów i jest osobą, która po raz pierwszy oddała produkt do użytkowania 
(„pierwotny użytkownik końcowy”). oprócz praw wynikających z niniejszej Gwarancji ograniczonej, pierwotnemu użytkownikowi 
końcowemu mogą przysługiwać inne ustawowe prawa gwarancyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których 
niniejsza Gwarancja ograniczona w żaden sposób nie modyfikuje ani nie ogranicza.

i. Gwarancja na produkt
z zastrzeżeniem warunków niniejszej Gwarancji ograniczonej, przez okres 20 lat4 od daty zakupu przez pierwotnego 
użytkownika końcowego (nieprzekraczający jednak maksymalnego okresu wynoszącego 20,5 roku5 od wskazanej na produkcie 
daty produkcji), firma reC gwarantuje, że produkty:
•	 są wolne od wad materiałowych i wykonawczych pod warunkiem, że zostały zainstalowane i są używane zgodnie z 

instrukcjami instalacji, które mogą zostać pobrane pod adresem www.recgroup.com; i
•	 pozostaną bezpieczne i sprawne pod warunkiem, że kable i wtyczki zostaną zainstalowane w sposób profesjonalny i nie będą 

umieszczone na stałe w wodzie. z zastrzeżeniem jednak, że wykluczone jest uszkodzenie kabla spowodowane ścieraniem na 
chropowatej powierzchni z powodu niedostatecznego zamocowania lub niezabezpieczonego przebiegu kabla przez ostre 
krawędzie. Wykluczone są również uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta; i

•	 nie wystąpią problemy z zamarzaniem aluminiowych ramek, jeśli są one prawidłowo zainstalowane.
zewnętrzny wygląd produktu, w tym zadrapania, plamy, rdza, pleśń, przebarwienia i inne oznaki normalnego zużycia po dostawie 
lub instalacji, nie stanowią wad, o ile nie mają one wpływu na funkcjonalność produktu. pęknięcie szkła stanowi wadę tylko wtedy, 
gdy nie jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
jeżeli w okresie Gwarancyjnym wystąpi wada (lub wady seryjne6) wpływająca(-e) na funkcjonalność produktu, firma reC może, 
według własnego uznania:
•	 naprawić wadliwy produkt; lub
•	 wymienić produkt na równoważny produkt; lub
•	 dokonać zwrotu aktualnej ceny rynkowej równoważnego produktu w momencie wniesienia roszczenia.

ii. Gwarancja dotycząca mocy wyjściowej
z zastrzeżeniem warunków niniejszej Gwarancji ograniczonej, firma reC gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa produktu 
będzie wynosić co najmniej 98% wyjściowej mocy znamionowej określonej na produkcie w ciągu pierwszego roku (liczonego od 
daty produkcji określonej na produkcie). począwszy od drugiego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie zmniejszać się co roku 
o nie więcej niż 0,25% przez okres 24 lat, co oznacza, że na koniec 25-ego roku rzeczywista moc wyjściowa będzie wynosić co 
najmniej 92% mocy wyjściowej określonej na umieszczonej na produkcie tabliczce danych znamionowych.
Niniejsza Gwarancja dotycząca mocy wyjściowej obejmuje tylko wydajność zmniejszoną ze względu na naturalną degradację 
szkła, ogniwa słonecznego, folii mocującej, skrzynki połączeniowej oraz połączeń pod warunkiem przestrzegania normalnych 
warunków użytkowania.
jeśli produkt nie osiąga określonych powyżej gwarantowanych poziomów mocy, w przypadku przeprowadzenia ich pomiarów 
przez Gwaranta lub przez akredytowany niezależny instytut pomiarowy7 zatwierdzony wcześniej przez Gwaranta do 
przeprowadzania testów, w standardowych warunkach testowych (ieC 61215) i biorąc pod uwagę zakres tolerancji wynoszący ± 
3%, wówczas firma reC może według własnego uznania:
•	 naprawić wadliwy produkt; lub
•	 wymienić produkt na równoważny produkt lub dostarczyć dodatkowe panele w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby 

uzyskać gwarantowaną wartość procentową określonej mocy wyjściowej; lub
•	 dokonać zwrotu aktualnej ceny rynkowej równoważnego produktu w momencie wniesienia roszczenia.

1 obowiązuje ona również w odniesieniu do opcji produktów z jednym lub kilkoma następującymi przyrostkami: black, Q2, z wyłączeniem paneli, których 
nazwa produktu zawiera oznaczenie Q3.

2 zgodnie z definicją regionalnej grupy państw członkowskich zgromadzenia ogólnego organizacji narodów zjednoczonych (www.un.int).
3 niniejsza Gwarancja ograniczona obowiązuje także w następujących krajach: andora, izrael, liechtenstein, Monako, san Marino, szwajcaria, turcja i Watykan.
4 okres ten może być wydłużony o dodatkowe 5 lat z zastrzeżeniem obowiązujących warunków programu reC solar professional. Więcej informacji na temat produktów, 

rodzajów instalacji i instalatorów objętych wydłużeniem okresu gwarancji można znaleźć na stronie: www.recgroup.com/en/rec-solar-professional-installers.
5 25,5 roku w przypadku, w którym zastosowanie ma przypis5.
6 uszkodzenia seryjne mogą być potwierdzone przez firmę reC tylko jako specyficzne zdarzenie dotyczące uszkodzenia seryjnego zgodnie ze standardami 

reC dotyczącymi uszkodzeń seryjnych.
7 przykłady: fraunhofer ise, tÜV rheinland, ul lub równoważne, po wcześniejszym omówieniu i uzgodnieniu z firmą reC przed przeprowadzeniem testów.
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iii. Warunki, ograniczenia i wyłączenia gwarancji
1. niniejsza Gwarancja ograniczona nie może być przeniesiona przez pierwotnego użytkownika końcowego, z wyjątkiem 

nowego właściciela elektrowni słonecznej, w której produkt był pierwotnie zainstalowany i pozostaje zainstalowany, pod 
warunkiem, że dana elektrownia słoneczna nie została w żaden sposób zmodyfikowana lub przeniesiona z konstrukcji lub z 
terenu nieruchomości, gdzie była zainstalowana pierwotnie.

2. powiadomienie o roszczeniu gwarancyjnym wnoszonym na podstawie niniejszej umowy musi zostać przekazane bez zbędnej zwłoki 
po wykryciu wady i przed upływem obowiązującego okresu Gwarancji oraz zgodnie z procedurą opisaną w poniższym punkcie iV.

3. Należy pamiętać, że niniejsza Gwarancja ograniczona nie obejmuje ani nie zobowiązuje Gwaranta do zwrotu 
jakichkolwiek kosztów wykonawstwa w miejscu instalacji, ani też żadnych innych kosztów poniesionych w związku z 
demontażem lub usunięciem wadliwych produktów, a także kosztów transportu bądź ponownej instalacji wymienionych 
lub naprawionych produktów, bądź ich dowolnych części.

4. Gwarant może korzystać z regenerowanych lub odnowionych części bądź produktów podczas przeprowadzania naprawy lub 
wymiany jakichkolwiek produktów w ramach niniejszej Gwarancji ograniczonej. Wszelkie wymienione lub zastąpione części 
lub produkty stają się własnością firmy reC. okresy gwarancyjne określone w sekcjach i. i ii. powyżej nie zostają w żaden 
sposób przedłużone w przypadku wymiany lub naprawy produktu.

5. niniejsza Gwarancja ograniczona wymaga, aby produkt został zainstalowany zgodnie z najnowszymi instrukcjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, instalacji i obsługi, przekazanymi przez firmę reC i nie obejmuje uszkodzeń, wadliwego 
działania, mocy wyjściowej lub błędów serwisowych, które zostały spowodowane przez: (a) przeprowadzenie naprawy, 
modyfikacji lub demontażu produktu przez osobę inną niż wykwalifikowany technik serwisowy; (b) wykorzystanie 
jakichkolwiek niewłaściwych akcesoriów, instalacji lub zastosowań produktu lub (c) nadużycie, niewłaściwe użytkowanie, 
wypadek, zaniedbanie, awarię zasilania lub przepięcie, uderzenie pioruna, pożar, powódź, przypadkowe złamanie, działania 
osób trzecich oraz inne zdarzenia lub wypadki pozostające poza zakresem kontroli firmy reC i/lub w jakichkolwiek innych 
warunkach niż normalne warunki użytkowania.

6. niniejsza Gwarancja ograniczona jest udzielana dobrowolnie, nieodpłatnie i nie stanowi gwarancji niezależnej. W związku 
z powyższym, jeśli jakakolwiek wada istotnie wpływa na funkcjonalność produktu lub powoduje, że moc wyjściowa jest 
niższa od gwarantowanych poziomów, środki zaradcze pierwotnego użytkownika końcowego są ograniczone wyłącznie 
do środków zaradczych określonych w punktach i. i ii., w określonych w niniejszym dokumencie przypadkach dotyczących 
obowiązywania gwarancji. firma reC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, innych niż gwarancje 
zawarte w niniejszym dokumencie, a w szczególności jakichkolwiek innych gwarancji dotyczących wartości handlowej lub 
przydatności do określonego celu. firma reC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, 
przypadkowe, wtórne lub karne, wynikające z użytkowania lub utraty możliwości użytkowania produktów w sposób 
określony w gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie, szkody dotyczące utraty mocy, utracone zyski lub oszczędności oraz 
wydatki wynikające z roszczeń osób trzecich. powyższe postanowienie nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Gwarant 
musi ponosić odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt lub w 
przypadku działania umyślnego bądź rażącego zaniedbania ze strony Gwaranta.

7. prawem właściwym dla wykładni niniejszej Gwarancji ograniczonej jest prawo niemieckie, z wyłączeniem jakichkolwiek norm 
prawa kolizyjnego. konwencja narodów zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980) nie ma 
zastosowania do niniejszej Gwarancji ograniczonej ani nie obowiązuje w odniesieniu do żadnych aspektów jakiegokolwiek 
sporu z nią związanego. firma reC niniejszym nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji sądów niemieckich w zakresie 
rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Gwarancji ograniczonej.

iV. procedura zgłaszania roszczeń gwarancyjnych
roszczenia z tytułu Gwarancji ograniczonej należy zgłaszać, powiadamiając autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcę, od 
którego produkt został zakupiony po raz pierwszy. roszczenie może zostać zarejestrowane pod adresem:
 www.recgroup.com/claims
dane kontaktowe partnerów dystrybucyjnych firmy reC na terenie całego świata są dostępne pod adresem:
 www.recgroup.com/distributors
zgłoszone roszczenia są obsługiwane przez biura regionalne firmy reC, których szczegółowe dane kontaktowe są dostępne 
pod adresem:
 www.recgroup.com/contact
aby roszczenie gwarancyjne mogło zostać obsłużone, do wniosku należy dołączyć dowód pierwszego zakupu produktu 
oraz jakiejkolwiek dalszej sprzedaży, wraz z przeniesieniem niniejszej Gwarancji. zgłoszenie roszczenia musi zawierać opis 
domniemanej wady (wad), a także numer(y) seryjny(-e) produktu. przed przeprowadzeniem zwrotu jakichkolwiek produktów lub 
komponentów do firmy reC, wymagane jest uzyskanie numeru rMa (return Merchandise authorization), który można uzyskać 
kontaktując się z firmą reC na wyżej wymieniony adres.
niniejsza gwarancja obowiązuje w odniesieniu do produktów dostarczonych klientom firmy reC w dniu 1 styczeń 2019 r. lub później.

******
ten dokument został przetłumaczony z oryginalnej wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersjami, wersja w języku 
angielskim będzie obowiązująca.
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