
Obmedzená záruka 
výrobcu solárnych panelov

 na 85W FV modul 

výrobca:



1. Obmedzená záruka na produkt 
– 12-ročná oprava, výmena alebo vrátenie peňazí
S výhradou vylúčení a obmedzení v odseku 3 tohto dokumentu výrobca ručí za svoje 
fotovoltické moduly (ďalej len „moduly“), vrátane továrensky zmontovaných skiel, článk-
ov, fólií, rámu, elektrických komponentov, spojovacích boxov, zástrčiek a vodičov, ak 
existujú, byť bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom použití, prevádzkových pod-
mienkach, používaní, inštalácii a údržbe počas 12 rokov od dátumu dodania koncovým 
zákazníkom, najneskôr však do 6 mesiacov od dodania prvému kupujúcemu od výrobcu 
(ďalej len „dátum začiatku záruky“).
Ak sa zistí, že modul je chybný z hľadiska materiálu alebo spracovania, výrobca podľa 
vlastného uváženia modul opraví alebo vymení alebo vráti nákupnú cenu takéhoto 
chybného modulu, ktorú zaplatil
objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote podľa druhu vady.
Na účely objasnenia: „chyby materiálu alebo spracovania“ sú definované podľa IEC 
61215 doložka 7, IEC 61215 doložka 10.1 a IEC 61730 doložka 10.1 pre vizuálne chyby a podľa 
celej IEC 61215 doložka 10 pre elektrické a mechanické chyby. Ako všetky materiály vy-
stavené rôznym vplyvom prostredia, aj komponenty modulov podliehajú prirodzenej 
degradácii (starnutiu) a ich vzhľad sa môže v záručnej dobe zmeniť.
Možnosť opravy alebo výmeny chybných modulov alebo vrátenie kúpnej ceny sú jed-
inými a výhradnými opravnými prostriedkami zaručenými v rámci tejto obmedzenej 
záruky na fotovoltaické moduly a nepresiahnu obdobie 12 rokov, ktoré je tu uvedené. 
Nápravy budú vykonávané len priamo u koncového zákazníka. Táto obmedzená záru-
ka na fotovoltaické moduly nezaručuje špecifický výstupný výkon, na ktorý sa vzťahuje 
výlučne odsek 2 nižšie („Obmedzená záruka na špičkový výkon – obmedzená náprava“).

Výrobca (Solarstone) poskytuje obmedzenú záruku kupujúcim 
(ďalej len „zákazník“) fotovoltických modulov



2. Obmedzená záruka na špičkový výkon 
– obmedzená náprava
S výhradou vylúčení a obmedzení v odseku 3 výrobca zaručuje, že akýkoľvek modul 
(moduly) vykazuje výstupný výkon najmenej 97 % menovitého špičkového výkonu špeci-
fikovaného na príslušnom údajovom liste alebo štítku modulu pri štandardných tes-
tovacích podmienkach (STC, definovaných ako :
  (a) svetelné spektrum AM 1,5, (b) ožiarenie 1000 W na m2 a (c) teplota článku 25 
stupňov Celzia pri ožiarení v pravom uhle.) počas prvého roka od dátumu dodania 
koncovým zákazníkom, ale najneskôr do 6 mesiacov po dodaní prvému kupujúcemu 
výrobcu (ďalej len „dátum začiatku záruky“) alebo výstupný výkon klesajúci maximálne 
o 0,7 % ročne z nominálneho špičkového výkonu. V dôsledku toho budú moduly na konci 
dvadsiateho piateho roku od „dátum začiatku záruky“ stále produkovať výkon najmenej 
80,2 % na základe uvedeného menovitého výkonu. Pre vyššie uvedenú stratu energie 
nameranú zariadením výrobcu alebo testovacím inštitútom tretej strany uznávaným 
oboma stranami, výrobca (podľa vlastného a absolútneho uváženia) určí, že je spôso-
bená chybami materiálu alebo spracovania, je oprávnená na uplatnenie nároku podľa 
túto obmedzenú záruku na fotovoltaické moduly.  Výrobca napraví takúto stratu ener-
gie buď poskytnutím dodatočných modulov zákazníkovi na kompenzáciu takejto straty 
energie, alebo opravou alebo výmenou chybných modulov podľa uváženia výrobcu. 
Opravné prostriedky uvedené v tomto článku 2 budú jedinými a výhradnými opravnými 
prostriedkami poskytovanými v rámci „Záruky obmedzeného špičkového výkonu – 
Obmedzená náprava“.

Upozornenie: Akékoľvek meranie výkonu uvedené v tomto dokumente sa musí vy-

konávať v súlade s IEC 60904 a podlieha - neistote merania výkonu ± 3 %.

3. Vylúčenia a obmedzenia záruky
Odpoveď: V každom prípade musia byť všetky záručné nároky podané v súlade s 
pokynmi uvedenými v článku 4 tejto Obmedzenej záruky na fotovoltické moduly v rám-

ci príslušnej záručnej doby.



B. Obmedzená záruka na fotovoltické moduly sa nevzťahuje na moduly, ktoré podlieha-
jú:
• nedodržiavanie pokynov na inštaláciu a údržbu výrobcom;
• Zneužitie, zneužitie, zanedbanie alebo nehoda;
• Zmena, demontáž, opätovná inštalácia a/alebo nesprávna inštalácia alebo aplikácia;
• Opravy alebo úpravy osobami, ktoré predtým neboli autorizované alebo schválené 
výrobcom
• Poruchy spôsobené okolitým zariadením modulu;
• Používajte v neobvyklých podmienkach alebo prostrediach (ako je vysoká teplota, vy-
soká vlhkosť atď.), ktoré sa líšia od špecifikácií produktu a inštalačného návodu;
• Použitie na účely, ktoré nesúvisia s výrobou solárnej energie;
• Spojenie s fotovoltaickými modulmi iného výrobcu alebo modulmi výrobcu, ktoré sú 
iným modelom alebo majú iné špecifikácie výstupného výkonu bez predchádzajúceho 
súhlasu výrobcu.
• Chyby vyskytujúce sa počas prepravy alebo skladovania v rozpore so zvyčajnými 
pravidlami prepravy alebo skladovania alebo takými, ktoré špecifikuje výrobca po 
dodaní modulov zákazníkovi;
• Prirodzene sa vyskytujúce škrabance, škvrny, mechanické opotrebovanie, hrdza, de-
gradácia, zmena farby alebo iné zmeny vyskytujúce sa po odoslaní od výrobcu, ktoré 
nemajú žiadny vplyv na výkon výroby energie alebo mechanickú pevnosť modulu, ale 
nie sú obmedzené na nižšie uvedené vizuálne zmeny počas súvisiaca záručná doba:

 a) Nevýznamné zvýšenie drsnosti povrchu.
 b) Nevýznamné poškodenie rámu v dôsledku environmentálnej záťaže.
 c) Nevýznamné poškodenie spojovacej skrinky v dôsledku zaťaženia prostredia  
 alebo náznaku korózie.
 d) Nevýznamné poškodenie konektorov a káblov v dôsledku environmentálnej   
 záťaže alebo náznaku korózie.
 g. Nevýznamné poškodenie upevnenia rámu vplyvom prostredia.



• Výpadok prúdu, záplava, požiar, náhodné poškodenie alebo iné udalosti spôsobené 
prírodnou silou, vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými okolnosťami mimo dos-
ahu výrobcu.
C. Obmedzená záruka na fotovoltaické moduly nepokrýva žiadne prepravné poplatky, 
colné odbavenie ani žiadne iné náklady na vrátenie modulov, opätovné zaslanie akých-
koľvek opravených alebo vymenených modulov, ani náklady spojené s inštaláciou, 
odstránením alebo opätovnou inštaláciou modulov, príp. stratu ziskov generovania 
systému.
D. Nároky zo záruky nebudú uznané, ak bol typ alebo sériové číslo modulov zmenené, 
odstránené alebo nečitateľné.
E. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia osôb alebo majetku, 
ani za iné straty alebo zranenia vyplývajúce z akejkoľvek príčiny vyplývajúcej z modulov 
alebo súvisiace s modulmi, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb v moduloch, 
alebo z používania alebo inštalácie. Výrobca za žiadnych okolností nenesie zodpoved-
nosť za náhodnú, následnú stratu používania, ušlý zisk, strata tržieb, strata výroby alebo 
špeciálne škody. Celková zodpovednosť výrobcu, ak existuje, za škody alebo inak, nepre-
siahne fakturovanú hodnotu voči dotknutým modulom, ktorú zaplatil zákazník.

4. Získanie výkonu záruky
A. Nároky na záruku je potrebné zaslať (a) predajcovi, ktorý moduly predal, alebo (b) 
autorizovanému distribútorovi výrobcu, ktorý moduly predal, alebo (c) priamo na 
adresu výrobcu.
B. Nároky zo záruky musia byť zaslané doporučenou poštou alebo kuriérom alebo iným 
oficiálnym písomným a právne platným dokumentom. Reklamácia musí obsahovať 
typ modelu modulu a sériové číslo chybného modulu(ov) (obe nájdete na štítku mod-
ulu), dátum inštalácie, miesto a adresu inštalácie, presný popis pozorovanej chyby 
a ( prípadne ďalšie informácie, ktoré by mohli prislúchať analýze závady, fotografie 
poškodených modulov, schému zapojenia systému, prípadné záznamy z monitorova-
nia údajov systému), spolu s kópiou príslušnej faktúry a kúpnej zmluvy, dodávky dátum 
a musí uviesť: „Týmto akceptujeme a súhlasíme s výberom práva, výberom odborného 
odhadcu a výberom rozhodcovského konania, ako je uvedené v článku 6 vašej Ob-
medzenej záruky na FV moduly, na ktorých je založená naša reklamácia. .” Neúplné 
oznámenia, ktoré nespĺňajú lehotu na oznámenie podľa článku 4, oddiel C, nebudú 
spracované.



 C. Akýkoľvek nárok v rámci tejto obmedzenej záruky prepadne, ak (a) zákazník písomne 
neoznámi výrobcovi, takýto nárok v súlade s článkom 4, oddiel A do tridsiatich (30) dní 
po zistení alebo po tom, čo mal zákazník zistiť, závada reklamovaná v rámci záruky; 
alebo (b) zákazník nezačne súdne alebo arbitrážne konanie do šiestich (6) mesiacov od 
riadneho oznámenia nároku.
D. Výrobca je oprávnený dodať iný typ modulu (v prípade potreby aj s inými vlast-
nosťami) ako náhradu za reklamovaný modul, ak sa v čase prijatia reklamácie už nevy-
rába. 
E. Oprava, výmena alebo dodatočné dodanie modulu neobnovuje ani nepredlžuje 
záručnú dobu. 
F. Akýkoľvek reklamovaný/chybný produkt, ktorý bol nahradený výrobcom sa stáva ma-
jetkom výrobcu. Reklamovaný/chybný produkt bude vrátený alebo inak zlikvidovaný v 
súlade s pokynmi výrobcu a na náklady zákazníka.

5. Oddeliteľnosť
Ak sa časť, ustanovenie alebo klauzula tejto obmedzenej záruky na fotovoltaické mod-
uly alebo ich uplatnenie na akúkoľvek osobu alebo okolnosť stanú neplatnými, neplat-
nými alebo nevymáhateľnými, takéto držanie nebude mať vplyv na všetky ostatné časti, 
ustanovenia, klauzuly alebo aplikácie. tejto obmedzenej záruky na fotovoltické moduly 
a na tento účel sa s takýmito ďalšími časťami, ustanoveniami, ustanoveniami alebo 
aplikáciami tejto obmedzenej záruky na fotovoltické moduly bude zaobchádzať ako s 
oddeliteľnými.
6. Spory

Žiadna žaloba, bez ohľadu na formu, vyplývajúca alebo akokoľvek spojená s touto ob-
medzenou zárukou na fotovoltické moduly, nemôže byť vznesená proti výrobcovi viac 
ako šesť (6) mesiacov po tom, čo došlo k príčine žaloby.
Výrobca môže poskytnúť tieto záručné podmienky v niekoľkých jazykoch pre pohod-
lie zákazníkov. V prípade odchýlok je rozhodujúca anglická verzia. V prípade sporu v 
záručnej reklamácii bude do posúdenia reklamácie zapojený prvotriedny medzinárodný 
inštitút určený výrobcom a akreditovaný IECEE. Všetky poplatky a výdavky znáša strana, 
ktorá prehrala, pokiaľ nebolo rozhodnuté inak. Konečné právo na výklad znáša výrobca.



výrobca:


