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ORYGINALNA OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY PV
 
Peimar Srl („PEIMAR”) niniejszym udziela klientowi („Kupującemu”) następującej ograniczonej gwarancji na 
dowolny z wymienionych (i żadnych innych) modeli - poniżej („Produkty”):
 
1) PRODUKTY podlegające GWARANCJI. 
Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie następujących produktów:

a) Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne.
 Wszystkie modele produkowane przez PEIMAR, w tym również OEM (co-branding).

 
b) Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne.

 Wszystkie modele produkowane przez PEIMAR, w tym również OEM (co-branding).

2) GWARANCJE
a) 20-letnia gwarancja na produkt 

Peimar gwarantuje, że przez okres 20 lat od daty rozpoczęcia gwarancji (zgodnie z definicją poniżej) 
produkt (y) będzie wolny od wad projektowych, materiałowych, produkcyjnych lub produkcyjnych, 
które znacząco utrudniają jego funkcjonowanie i będzie zgodny ze specyfikacjami oraz stosownymi 
rysunkami dołączonymi w dokumentacji do produktu. Wszelkie pogorszenie wyglądu produktu (w tym 
wszelkie zadrapania, plamy, zużycie mechaniczne, rdza lub pleśń) lub wszelkie inne zmiany produktu, 
które nastąpią po dostawie (Incoterms 2020) do Kupującego, nie stanowią wady w ramach niniejszej 
gwarancji, chyba że istotnie obniży to moc wyjściową produktu, zgodnie z gwarancją zgodnie z ust. 2 b). 
Roszczenie w przypadku stłuczenia szkła powstaje tylko w takim stopniu, w jakim nie istniała zewnętrzna 
przyczyna jego stłuczenia.

b) 30-letnia  gwarancja mocy wyjściowej. 
Ponadto Peimar gwarantuje, że przez okres trzydziestu lat rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia 
obowiązywania gwarancji utrata mocy wyjściowej związana z początkową mocą gwarantowaną, która 
jest zdefiniowana jako moc szczytowa watów Pmax (Wp) plus Moc szczytowa Watów Pmax (Wp) 
pomnożona przez dolną granicę tolerancji mocy wyjściowej Pmax (%) - jak określono w odpowiedniej 
karcie produktu i zmierzono w standardowych warunkach testowych (STC), pomniejszone o tolerancje 
pomiarowe zastosowane w laboratorium, w którym testy są przeprowadzane - dla produktu (ów) nie 
może przekraczać - w przypadku produktów polikrystalicznych (zgodnie z definicją w ust. 1 a): 2% w 
pierwszym roku, następnie 0,6% rocznie, kończąc na 80,6% w 30 roku po dacie rozpoczęcia gwarancji, 
- w przypadku produktów monokrystalicznych (zgodnie z definicją w ust. 1 b): 3% w pierwszym roku, a 
następnie 0,59% rocznie, kończąc na 79,90% w 30 roku po dacie rozpoczęcia gwarancji.

3) DATA ROZPOCZĘCIA GWARANCJI
Datą rozpoczęcia gwarancji jest data dostarczenia Kupującemu produktu (Incoterms 2020).
 
4) WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA 
Wspomniana „Ograniczona gwarancja” nie ma zastosowania do produktów, których  dotyczy 

a) brak zapłaty za zakup w stosunku do Peimar lub jej spółek zależnych, które wprowadziły moduły 
na rynek, pod warunkiem, że (i) płatność była należna, a (ii) Kupujący, który otrzymał moduły od 
Peimar lub jednego z jego dystrybutorów (Klient Bezpośredni), nie jest uprawniony do wstrzymania 
opłacenia zakupu lub części wartości zakupu. Peimar musi poinformować Kupującego o braku płatności 
oraz podać nazwę i pełny adres klienta bezpośredniego, który nie wniósł opłaty za zakup modułów. 
W tym przypadku, gdy Peimar może odrzucić roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji na podstawie 
tego postanowienia, Kupujący może zdeponować niezapłaconą kwotę w celu uruchomienia roszczeń 
gwarancyjnych;
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b) nieprzestrzeganie instrukcji instalacji Peimar obowiązującej w trakcie obowiązywania niniejszej 
ograniczonej gwarancji zgodnie z ust. 10; 

c) obsługa przez techników serwisowych, którzy nie są wykwalifikowani zgodnie z odpowiednim prawem 
i / lub obowiązującymi przepisami w miejscu instalacji; 

d) typ, tabliczka znamionowa lub numer seryjny produktu są zmieniane, usuwane lub nieczytelne (w inny 
sposób niż przez działanie lub zaniechanie Peimar); 

e) instalacja produktu na urządzeniach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznego systemu śledzenia), 
takich jak pojazdy, statki lub konstrukcje morskie;

f) narażenie na napięcie przekraczające maksymalne napięcie systemowe lub skoki napięcia; 

g) wadliwe elementy konstrukcji, na której moduł jest zamontowany; 

h) narażenie na odbarwienie wskutek pleśni lub podobnych efektów zewnętrznych; 

i) narażenie na którekolwiek z poniższych: ekstremalne warunki termiczne lub środowiskowe lub 
gwałtowne zmiany w takich warunkach, korozja, utlenianie, nieautoryzowane modyfikacje lub 
połączenia, nieuprawnione otwarcie, serwisowanie przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych, 
wypadek, siła natury (np. uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi), wpływ produktów chemicznych lub 
innych działań pozostających poza rozsądną kontrolą Peimar (w tym zniszczenia spowodowane 
pożarem, powodzią itp.);

5) NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT ŚRODKÓW 
a) Jako jedyny i wyłączny środek zaradczy dla Kupującego w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji, 

Peimar według własnego uznania, w odniesieniu do konkretnych przypadków może: 
i. zwracać cenę zakupu danego produktu (produktów) pomniejszoną o liniową roczną  amortyzację, 

biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania wynoszący 30 lat; lub 
ii. naprawić wadliwy produkt (y) bez opłat (z zastrzeżeniem poniższego akapitu); lub 
iii. wymienić wadliwy produkt (y) lub jego część na nowy lub regenerowany ekwiwalent bezpłatnie (z 

zastrzeżeniem poniższego akapitu). 
W przypadku wyboru przez Peimar opcji ii) lub iii), Peimar ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia i 
transportu (oprócz frachtu lotniczego), odprawę celną i wszelkie inne koszty związane z wysyłką 
naprawionego lub wymienionego produktu (ów) do kupującego. Koszty i wydatki związane z 
usunięciem, instalacją, zwrotem wadliwego produktu (produktów) do Peimar lub ponowną instalacją 
ponosi Kupujący. 

b) Okresy gwarancji określone w ust. 2 a) i b) nie będą przedłużać się ani odnawiać po naprawie lub 
wymianie wadliwego Produktu przez Peimar. Okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony Produkt 
(y) stanowi pozostałą część gwarancji na oryginalny (e) nowy Produkt (y).

c) Wszelkie inne roszczenia wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji wobec Peimar są wykluczone. 
W ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji Peimar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym utratę zysków, szkodę dla dobrej reputacji 
lub reputacji biznesowej lub opóźnione szkody) niezależnie od tego, czy roszczenia te wynikają z 
umowy, gwarancji, zaniedbania lub surowego czynu niedozwolonego. Wyłączenie to dotyczy zakresu 
dopuszczalnego przez prawo,  nawet jeśli środki określone poniżej zostaną uznane za nieskuteczne.
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6) PRAWA I ŚRODKI ZARADCZE OD STRON TRZECICH 
Niniejsza Ograniczona gwarancja jest zorganizowana jako oddzielna gwarancja i jest niezależna od wszelkich 
innych umów zawartych z osobami trzecimi w odniesieniu do Produktu (ów). Nie ma to wpływu na jakiekolwiek 
prawa, obowiązki i środki zaradcze Kupującego, jeżeli takie istnieją, w odniesieniu do stron trzecich w przypadku 
wad lub niezgodności lub niezgodności Produktów, niezależnie od jego podstawy prawnej. Prawa i środki 
zaradcze przewidziane w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków 
prawnych przeciwko stronom trzecim, do których Kupujący może być uprawniony na podstawie umów z takimi 
stronami trzecimi lub przepisów prawa.
 
7) PROCEDURA REKLAMACYJNA, OKRESY OGŁOSZENIA, WYGAŚNIĘCIE REKLAMACJI I OGRANICZENIA. 

a) Kupujący powiadomi Peimar na podstawie niniejszej Ograniczonej gwarancji, korzystając z Portalu 
Obsługi Klienta Peimar pod adresem http://www.peimar.com/ww/contact/; alternatywnie listownie 
lub faksem na adres:

Europa i inne lokalizacje Obsługa klienta 
Peimar Srl 
Via Cefalonia 70 
25124 Brescia - Włochy 
T +39 030223292 
F +39 0307772102 
info@peimar.com

Obsługa klienta w Ameryce Północnej,
 Środkowej i Południowej 
Peimar Inc 
100 Horizon Center Blvd
Hamilton NJ 08054
T. +1 609 528 5686
info@peimar.com

z podaniem każdego domniemanego roszczenia, w tym dowodu roszczenia i numerów seryjnych 
spornych Produktów.

b) Wszelkie spory dotyczące faktów technicznych związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej 
Ograniczonej gwarancji z tytułu wad Produktów będą rozstrzygane przez ekspertów. Peimar i Kupujący 
wyznaczy, na koszt Kupującego, jako niezależnego eksperta i rzeczoznawcę naukowca z TÜV lub innej 
akredytowanej organizacji („Ekspert techniczny”). Ustalenie przez takiego eksperta technicznego będzie 
ostateczne, rozstrzygające, wiążące i wykonalne w każdym postępowaniu wszczętym na podstawie 
niniejszej umowy. Ekspert techniczny powinien (i) działać jako ekspert; (ii) umożliwić stronom racjonalną 
okazję do złożenia oświadczeń i kontr-oświadczeń; (iii) uwzględnić te oświadczenia i kontrwywiad; oraz 
(iv) jeżeli jest to wymagane przez którąkolwiek ze stron, podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

c) Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia niniejszej Ograniczonej gwarancji muszą zostać wniesione w 
ciągu dwóch (2) miesięcy od wykrycia naruszenia.

d) Zwrot wadliwych Produktów nie zostanie przyjęty, chyba że Peimar udzieli uprzedniej pisemnej na to 
zgody.

8) SIŁA WYŻSZA 
Peimar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu w 
ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu wystąpienia siły wyższej, takiej jak wojna, zamieszki, strajki, 
niedostępność odpowiednich i wystarczających - robocizny, materiału lub wydajności, awarii technicznych 
lub wydajnościowych oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym, 
bez ograniczeń, wszelkich wydarzeń lub warunków technologicznych lub fizycznych, które nie są racjonalnie 
znane lub zrozumiałe w momencie sprzedaży wadliwego Produktu (ów) ) lub powiadomieniu o odpowiednim 
roszczeniu gwarancyjnym w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji.
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9) PRZENIESIENIE GWARANCJI 
Niniejszą ograniczoną gwarancję można przenieść, gdy Produkty pozostaną zainstalowane w oryginalnym 
miejscu instalacji.

10) WAŻNOŚĆ 
Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie do produktu (ów) dostarczonych kupującemu od 1 stycznia 
2022 r. (Incoterms 2020). Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje do momentu wydania nowej wersji 
przez Peimar.
 
11) BRAK INNEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI 
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach ustawowych (por. Pkt 5 d) i 5 e) 
powyżej) lub o ile nie zostaną one zmienione na piśmie i podpisane przez przedstawiciela Peimar, ograniczona 
gwarancja określona w niniejszym dokumencie jest jedyną wyraźną gwarancją (pisemną lub ustną) udzielona 
przez Peimar na produkty i nikt nie jest upoważniony do ograniczania, rozszerzania ani w żaden inny sposób 
modyfikowania niniejszej Ograniczonej gwarancji.
 
12) POZOSTAŁE WARUNKI. 
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Ograniczonej gwarancji zostanie uznane za nieważne, niewykonalne 
lub sprzeczne z prawem, wówczas ważność pozostałych postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji 
pozostanie w pełni w mocy.
 
13) OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA 
Ważność niniejszej Ograniczonej gwarancji, konstrukcja jej warunków oraz interpretacja i egzekwowanie praw 
i obowiązków Kupującego i Peimar podlegają prawu włoskiemu, a sądem właściwym będzie wyłącznie Sąd w 
mieście  BRESCIA ( Włochy).


