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Oswiadczenie gwarancyjne
(Obowiqzuje w obr^bie UE, Albanii, Andory, Armenii, Azerbejdzanu, Bosni i Hercegowiny, Gruzji, 
Isladii, Kazachstanu, Kosowa, Liechtensteinu, Macedonii, Motdawii, Monako, Czarnogöry, 
Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Serbii, Turcji, Ukrainy, miasta Watykan, Biatorusii i Japonii)

IBC SOLAR AG 
Am Hochgericht 10 
96231 Bad Staffelstein 
Tel. +49 (0)9573/ 92 24 0 
Fax +49 (0)9573/ 92 24 111 
(w dalszej cz§sci „IBC SOLAR“)

Przejmuje jako producent typöw modutöw, „IBC PolySol" i „IBC MonoSol“ (w dalszej cz^sci 
„modut“) dla modutu nastepujace gwarancje:

PROSZ^ PAMIEjTAC: Poprzez niniejsz^ gwarancje nie sq ograniczane ustawowe prawa 
kupujacego do pözniejszego wykonania, odstqpienia, obnizenia ceny i odszkodowania w 
przypadku wadliwosci modutu.

1. Osoba upowazniona, czasowy i miejscowy zakres obowiqzywania gwarancji 
Upowaznionym do gwarancji jest klient koncowy, tzn. ten, ktöry w momencie wyst^pienia przypadku 
gwarancji faktycznie wykorzystuje modut do produkcji pr^du lub jest wlascicielem modutu.

Tylko upowazniony do gwarancji jest uprawniony do dochodzenia roszczen gwarancyjnych.

Niniejsza gwarancja obowiqzuje dla wszystkich modulöw, ktöre IBC SOLAR dostarczyla od 01.11.2016, 
tak dtugo jak modut, ktörego dotyczy sprawa, jest czesciq instalacji solarnej, w ktörej byt po raz pierwszy 
eksploatowany. Moduly, ktöre - poza celami naprawczymi (zgodnie z punktem 5.)- byty wymontowane i 
ponownie zamontowane, nie podlegaj^ gwarancji.
PROSZE; PAMIEjTAC: Z niniejszej gwarancji jest wylqczona skrzynka przyt^czeniowa przedsiebiorstwa 
Tigo Energy, ktöre dla swoich produktöw udziela wlasnej gwarancji. 2

2. Pocz^tek okresöw gwarancyjnych
Okresy gwarancyjne zgodnie z punktami 3 i 4 rozpoczynajq sie zawsze wraz z dniem dostawy modutu do 
pierwszego klienta koncowego (w rozumieniu punktu 4).
W razie wqtpliwosci jako data dostawy obowiqzuje data faktury wystawionej przez sprzedaj^cego lub 
instalatora dla pierwszego klienta koncowego.
Okresy gwarancyjne rozpoczynaj^ sie jednak najpözniej szesc (6) miesiecy od dostawy przez IBC 
SOLAR.
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3. Gwarancja produktu
IBC SOLAR udziela gwarancji produktu najakosc materiatu i jakosc wykonania modulu.

Jesli w ciqgu pierwszych 15 lat wyst^pi wada wynikaj^ca z wad materialowych lub produkcyjnych, ktöra 
bardziej niz tylko nieznacznie narusza sprawnosc modutu i nie uzasadnia jednoczesnie roszczen 
wynikajqcych z gwarancji wydajnosci zgodnie z punktem 4. (przypadek gwarancji produktu), IBC 
SOLAR usunie niniejszy przypadek gwarancji zgodnie z nastppuj^cymi postanowieniami.

4. Gwarancja wydajnosci
IBC SOLAR udziela wraz z gwarancja produktu takze gwarancja na wydajnosc modutu (gwarancja 
wydajnosci).

IBC SOLAR gwarantuje, ze rzeczywista wydajnosc modutu w momencie dostawy wynosi minimum 97,5% 
wykazanej, gwarantowanej w karcie danych modulu wydajnosci minimalnej. Nast^pnie, przez okres 25 
lat, zmniejszy si§ ona rocznie o nie wi^cej niz 0,7% wykazanej, gwarantowanej w karcie danych modulu 
wydajnosci minimalnej, tak ze wraz z uptywem 25 roku eksploatacji b^dzie wykazywat rzeczywista 
wydajnosc w wysokosci minimum 80,0% wykazanej, gwarantowanej w karcie danych modulu wydajnosci 
minimalnej. Jezeli rzeczywista wydajnosc modulu nie miesci si§ w wyzej wymienionych wartosciach 
progowych (przypadek gwarancji wydajnosci) IBC SOLAR obsluzy ten przypadek gwarancji zgodnie z 
nast^pujqcymi postanowieniami.

5. Uslugi gwarancyjne i ich granice
W ramach nastppujqcych uslug gwarancyjnych, ktörych konkretny wybör lezy po stronie IBC SOLAR, 
koszty niezbpdne w celu swiadczenia uslugi gwarancyjnej, w szczegölnosci koszty zamontowania i 
wymontowania, testowania, zapakowania, nowej instalacji oraz inne koszty zwiqzane z transportem, drogq 
i prac^, nie s^ pokrywane przez IBC SOLAR.

Rzeczywista wydajnosc modulu nalezy ustalic po weryfikacji ewentualnego przypadku gwarancji 
wydajnosci w standardowych warunkach testowych (STC), tj. przy Spektrum swiatta AM 1,5, 
promieniowaniu 1000 W/m2 i temperaturze ogniwa 25°C, zgodnie z IEC 60904. Miarodajny pomiar 
wydajnosci zostanie dokonany przez uznany instytut pomiarowy lub poprzez dokonanie wlasnego pomiaru 
przez IBC SOLAR. Oszacowanie toleracji pomiarowych zostanie dokonane zgodnie z EN 50380.

Realizacja gwarancji moze nast^pic poprzez:
■ napraw§,

■ dostawy dodatkowych modulöw na wypadek gwarancji wydajnosci,

■ zwrot kosztöw dostawy nowego, podobnego/identycznego modulu, pomniejszony o rocznq kwot§ 
amortyzacji liniowej, okreslon^ z uwzgl^dnieniem oczekiwanego okresu uzytkowania 25 lat 
oryginalnego, uzasadniaj^cego przypadek gwarancji modulu lub

■ zwrot ceny zakupu, pomniejszony o roczn^ kwot§ amortyzacji liniowej, z uwzgl^dnieniem 
oczekiwanego okresu uzytkowania 25 lat oryginalnego, uzasadniajqcego przypadek gwarancji 
modulu lub
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■ zwrot röznicy pomipdzy gwarantowanq a faktycznq wydajnosciq modutu poprzez zaplatp kwoty w 
wysokosci tej röznicy w wydajnosci. Kwotq ustala siq na podstawie cen kWp dla modutöw 
obowiqzujqcych w momencie dochodzenia przypadku gwarancyjnego.

■ dostawq zastqpczq. W takim przypadku IBC SOLAR podczas okresu gwarancji produktu 
udostppni identyczne moduty.

Niniejsze oswiadczenie gwarancyjne stanowi dobrowolne swiadczenie IBC SOLAR. Roszczenia 
wykraczajqce poza powyzsze ustugi gwarancyjne, w szczegölnosci odnosnie odszkodowania za 
bezposrednie i posrednie szkody, sq, o ile jest to dozwolone ustawowo, wykluczone.

Swiadczenie ustug gwarancyjnych nie uzasadnia ani przedtuzenia na nowo istniejqcych, ustawowych 
roszczen gwarancyjnych ani roszczeh z tytuiu niniejszego oswiadczenia gwarancyjnego.

6. Wykluczenie uslug gwarancyjnych
Moduty zostaty przetestowane zgodnie z IEC 61215 w klimacie umiarkowanym. Uszkodzenia modutu w 
wyniku uzywania w strefie innej niz strefa klimatu miarkowanego prowadzq do wykluczenia gwarancji.

Ustugi gwarancyjne sq wykluczone:

■ Gwarancje nie obowiqzujq dla modutöw, ktöre zainstalowano na systemach „Off-Shore" lub ktöre 
nie sq stale polqczone z podtozem (np. na bojach, statkach, pojazdach itp.).

* Jesli moduty zostaty zastosowane w taki sposöb, ze zostaty/zostanq naruszone prawa ochrony 
IBC SOLAR lub stron trzecich (np. prawa patentowe, prawa do nazwy)

* Jesli numer typu lub serii zostal zmieniony, wykreslony, usunipty lub stat si§ nieczytelny;

■ Jesli instalacja odbyta siq niezgodnie z obowiazujqcq w momencie instalacji instrukcjq instalacji;

■ Jesli istniejq wady, ktöre zostaly spowodowane przez klienta koncowego lub stronq trzeciq, w 
szczegölnosci instalatora, szczegölnie poprzez nieprofesjonalny montaz lub uruchomienie, 
potqczenie z niewlasciwym elementem lub wskutek niewtasciwej obstugi bqdz;

■ Jesli przeprowadzono naprawy lub zmiany, ktöre nie zostaly dokonane lub autoryzowane przez 
IBC SOLAR chyba, ze te naprawy lub zmiany nie wptynqly negatywnie na sprawnosc lub 
wydajnosc modutu;

■ Jesli istniejq wady, ktöre wynikajq z sity wyzszej, w szczegölnosci uderzenia pioruna, zbyt 
wysokiego napiqcia, powodzi, pozaru, szkodniköw, szköd wywotanych sttuczeniem oraz innych 
zdarzen, na ktöre IBC SOLAR nie ma wptywu;
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■ Modul zostal poddany niedopuszczalnemu napiqciu lub skokom prqdu lub innym anormalnym 
warunkom otoczenia (np. kwasny deszcz, söl, sadza lub podobne zanieczyszczenia srodowiska);

■ Nastqpujace okolicznosci nie uzasadniajq przypadku gwarancji i sq wykluczone z uslug 
gwarancyjnych: przebarwienia spowodowane plesniq, utlenianiem lub korozjq modulu.

■ Wszelkie zmiany w wyglqdzie modulu (w tym bez wylqcznosci zadrapania, plamy, sadza lub 
plesii) lub kazda inna zmiana modulu, ktöra nastqpila po przekazaniu koncowemu klientowi, 
prowadzq do wykluczenia gwarancji i uslug gwarancyjnych. Stluczenie szkla nie jest 
przypadkiem gwarancyjnym i nie prowadzi do wykonywania uslug gwarancyjnych, chyba, ze 
stluczenie szkla wynika z okolicznosci, ktöre wynikajq wytqcznie z samego modulu. Normalne 
zuzycie, w szczegölnosci normalne zuzycie uwarunkowane uzytkowaniem modulu, nie stanowi 
przypadku gwarancyjnego produktu.

■ Modul zostal narazony na co najmniej jednq z nast^pujqcych okolicznosci: ekstremalne wplywy 
termiczne lub ekstremalne warunki srodowiskowe lub szybka ich zmiana, wplywy chemiczne lub 
inne okolicznosci spoza obszaru wplywu IBC SOLAR

7. Dochodzenie roszczeh wynikajqcych z gwarancji
Roszczeh z tytulu gwarancji osoba do niej uprawniona moze dochodzic, bezzwlocznie po odkryciu 
przypadku gwarancji, jednak najpözniej trzy (3) miesiqce po powziqciu do wiadomosci faktöw, ktore 
uzasadniajq roszczenie gwarancyjne lub nie uzyskala ona wiedzy na ten temat w wyniku razqcego 
zaniedbania, przy

(1) okazaniu oryginalnej faktury, z ktörej jednoznacznie wynika data dostawy i typ modulu oraz
(2) przy podaniu numeru serii.

wobec danego sprzedajqcego lub instalatora modulu.

Jesli osoba uprawniona do gwarancji nie przestrzega tego zobowiqzania, wtedy IBC SOLAR jest 
upowazniona do odrzucenia dochodznych roszczeh.

Jesli sprzedawca lub instalator juz nie istnieje, przyktadowo w zwiqzku z porzuceniem dzialalnosci lub 
upadlosciq, lub osobie uprawnionej do gwarancji nieznany jest sprzedawca lub instalator, taka osoba 
moze zwröcic si§ bezposrednio do IBC SOLAR.

Roszczenia wynikajqce z gwarancji mogq byc dochodzone tylko w ciqgu danego okresu gwarancyjnego.

8. Postanowienia koncowe
Roszczenia z tytulu niniejszego oswiadczenia gwarancyjnego nie podlegajq przeniesieniu.

Wszystkie roszczenia wynikajqce z lub w zwiqzku z niniejszym oswiadczeniem gwarancyjnym podlegajq 
prawu Republiki Federalnej Niemiec przy wykluczeniu Konwencji Narodöw Zjednoczonych o umowach 
miqdzynarodowej sprzedazy towaröw.
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Miejscem wykonania zobowiqzania i wytqcznym, wlasciwym sqdem dla wszystkich sporöw wynikajqcych z 
lub w zwiqzku z niniejszymi oswiadczeniami gwarancyjnymi jest Coburg.

Obowiqzuje dla Niemiec: Coburg jest wylqcznie wlasciwym sqdem tylko dla pozwöw kupcöw, podmiotow 
prawnych prawa publicznego lub publiczno-prawnych funduszy specjalnych. Przymusowe postanowienia 
ustawowe dotycz^ce wylqcznie wlasciwych sqdöw pozostajq przez niniejszq regulacj§ nienaruszone.

Bad Staffelstein, dnia 1 sierpien 2019

Udo Möhrstedt 
CEO
IBC SOLAR AG

Lars Degendorfer 
CFO
IBC SOLAR AG
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