WARUNKI DODATKOWEJ 15 LETNIEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI
NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE LEAPTON SOLAR
1. Ograniczona gwarancja na produkt
Firma Energysun sp. z o.o. z siedzibą w Markach, Aleja Piłsudskiego 53, 05-270 Marki, NIP
1251325148 (SPÓŁKA) udziela dodatkowej ograniczonej gwarancji (OGRANICZONA GWARANCJA)
zgodnie z poniższymi warunkami:
OGRANICZONA GWARANCJA obowiązuje na moduły fotowoltaiczne firmy Leapton Solar sprzedane na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej do klienta koocowego pierwotnego przez SPÓŁKĘ lub kolejnym
właścicielom miejsca, w którym moduły zostały po raz pierwszy zamontowane (wszystkie te osoby
będą zwane KLIENTEM) po spełnienie przez KLIENTA warunków gwarancji.
Odpowiedzialnośd SPÓŁKI z tytułu OGRANICZONEJ GWARANCJI obejmuje tylko wady powstałe z
przyczyn tkwiących w sprzedanych modułach.
SPÓŁKA gwarantuje KLIENTOWI dodatkowe 15 lat OGRANICZONEJ GWARANCJI na moduły, że
dostarczone moduły nie wykażą żadnych wad materiałowych ani produkcyjnych. OGRANICZONA
GWARANCJA zaczyna obowiązywad od pierwszego dnia po zakooczeniu 15 letniego okresu
gwarancyjnego producenta modułów.
W rozumieniu niniejszej OGRANICZONEJ GWARANCJI normalne zużycie modułu, jak również zmiany
koloru lub inne zmiany w wyglądzie modułu (np. plamy, ścieranie, zadrapania, korozja, pleśo itp.), nie
stanowią wady.
Warunkiem przedłużenia OGRANICZONEJ GWARANCJI jest wniesienie przez KLIENTA jednorazowej
opłaty aktywacyjnej oraz coroczne obowiązkowe wykonywanie przeglądów serwisowych licząc od
pierwszego roku eksploatacji przez zatwierdzonego pracownika SPÓŁKI, potwierdzonych protokołem
sprawności. Oba warunki są opisane w umowie na zakup instalacji fotowoltaicznej pomiędzy SPÓŁKĄ
i KLIENTEM.

2. Zakres ograniczonej gwarancji
Dla naprawionych lub wymienionych modułów obowiązuje wyłącznie pozostały okres pierwotnej
gwarancji. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że wymiana lub naprawa modułu nie
powoduje przerwania biegu okresu gwarancji i rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo dla całego
modułu lub dla elementu, który uległ wymianie. Naprawa lub wymiana odbywa się w drodze
dostarczenia nowego lub na nowo uzdatnionego modułu lub części. W przypadku braku dostępności
do modułu SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do dostarczenia według własnego wyłącznego uznania
nowego lub odnowionego modułu, który może cechowad się innym rozmiarem, kolorem, kształtem,
numerem modelu i/lub mocą. W przypadku nowo dostarczonych lub naprawionych modułów
obowiązuje tylko pozostały okres dodatkowej OGRANICZONEJ GWARANCJI.
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Niniejsza OGRANICZONA GWARANCJA obejmuje koszty transportowe związane z ponowną wysyłką
naprawionego lub wymienionego modułu do lokalizacji klienta.
OGRANICZONA GWARANCJA NIE obejmuje jednak kosztów transportowych ani ryzyka, w tym
również ryzyka szkód transportowych lub przypadkowej utraty albo pogorszenia rzeczy w związku
ze zwrotem modułu do SPÓŁKI lub do KLIENTA ani innych kosztów związanych z instalacją,
demontażem lub ponowną instalacją modułu, w przypadku jeżeli zgłoszenie wady przez KLIENTA
okaże się bezzasadne. W przypadku, gdy moduł zwrócony do SPÓŁKI okaże się bez wad lub z innych
powodów nie podlega niniejszej OGRANICZONEJ GWARANCJI, KLIENT będzie zobowiązany do zapłaty
kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów weryfikacji, serwisu itp.
Niniejszym wyłącza się odpowiedzialnośd SPÓŁKI za wszelkie szkody pośrednie lub/i następcze (takie
jak w szczególności koszty odsetek, utracony zysk lub utracone taryfy gwarantowane, koszty użycia
prądu zastępczego itp.), jak również za wszelkie szkody, które nie powstały bezpośrednio na samych
modułach lub z narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia.
W przypadku potwierdzenia przez SPÓŁKĘ istnienia wady zgłoszonej przez KLIENTA, SPÓŁKA wg
swojego uznania może zaproponowad poza wymianą lub naprawą modułu również ekwiwalent
pieniężny wynikający z ceny pierwotnej pojedynczego modułu pomniejszony proporcjonalnie do
czasu eksploatacji modułu, liczonego w latach wg poniższego wzoru:
𝑥=

a
∗b
30

x - ekwiwalent
a - wartośd pojedynczego modułu liczona po cenie zakupu przez SPÓŁKĘ
30 - wartośd stała - łączna ilośd lat
b - ilośd pełnych lat eksploatacji, które pozostały do 30 lat.
Ekwiwalent zostanie dodatkowo pomniejszony o aktualną sprawnośd modułów wg gwarancji
producenta liczony w %, wg tabeli poniżej:
ROK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SPADEK WYDAJNOŚĆ
97
96,32
95,64
94,96
94,28
93,6
92,92
92,24
91,56
90,88
90,2
89,52
88,84
88,16
87,48
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ROK
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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29
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SPADEK WYDAJNOŚĆ
86,8
86,12
85,44
84,76
84,08
83,4
82,72
82,04
81,36
80,68
79,88
79,08
78,28
77,48
76,68
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Ekwiwalent jest liczony w polskich złotych i zostanie wypłacony KLIENTOWI w ciągu 30 dni od dnia
potwierdzenia przez SPÓŁKĘ zgłoszonej przez KLIENTA i po wskazaniu przez KLIENTA numeru konta
bankowego.

3. Wyłączenia gwarancyjne
3.1. Niniejsza Ograniczona Gwarancja NIE obejmuje modułów, które:
(a) których numery seryjne lub częśd z nich zostały zmienione, stały się nieczytelne lub zostały
usunięte.
(b) były używane niezgodnie z przeznaczeniem
(c) zostały naruszone lub zmienione bez wyraźnej zgodny SPÓŁKI
(d) są lub były podłączone do nieidentycznych modułów fotowoltaicznych innych producentów
(e) są lub były używane w nieuziemionym środowisku fundamentowym
3.2. Niniejsza Ograniczona Gwarancja NIE obejmuje modułów w przypadku:
szkód i/lub awarii powstałych na skutek
(a) użytkowania na jednostce mobilnej, w tym również, jednak bez ograniczenia do pojazdów,
statków itp.;
(b) nieprzestrzegania przepisów krajowych lub przepisów prawa miejscowego;
(c) instalacji, które nie są zgodne ze specyfikacjami, instrukcjami montażu i instrukcjami obsługi
modułów lub z etykietami umieszczonymi na modułach;
(d) nieprawidłowego okablowania, zainstalowania lub postępowania;
(e) innych urządzeo i/lub części niż modułów lub na skutek stosowania metod montażowych tych
urządzeo i/lub części;
(f) szkód i/lub awarii w wyniku nieodpowiednio lub błędnie przeprowadzonej konserwacji,
eksploatacji lub modyfikacji;
(g) szkód i/lub awarii, do których doszło na skutek usunięcia z pierwotnego miejsca instalacji;
(h) napraw przeprowadzonych niezgodnie ze wskazówkami SPÓŁKI;
(i) nieodpowiedniego postępowania w trakcie składowania, pakowania lub transportu;
(j) zewnętrznych uderzeo, takich jak przemieszczające się w powietrzu przedmioty lub na skutek
zewnętrznego obciążenia;
(k) zanieczyszczeo środowiska, w szczególności takich jak sadza, sól lub kwaśne deszcze;
(l) bezpośredni kontakt ze słoną wodą lub wodą podziemną zawierającą składnik wapienny lub
produkty petrochemiczne;
(m) działania sił natury (takich jak trzęsienie ziemi, tornada, powodzie, burze, huragany, silne opady
śniegu itp.) oraz na skutek pożaru, awarii prądu, przeciążenia elektrycznego, pandemii, epidemii i
innych nieprzewidywalnych okoliczności będących poza kontrolą SPÓŁKI;
(n) zamachów terrorystycznych, powstao, wojen lub aktów wandalizmu;
(o) zewnętrznych plam lub zarysowao, które nie wpływają na moc modułu;
(p) dźwięków, drgao, rdzy, zarysowao lub przebarwieo, które są konsekwencją naturalnego zużycia,
starzenia się i ciągłego użytkowania; lub
(q) modułów, które zostały zainstalowane w miejscu przekraczającym dopuszczalne warunki
eksploatacji
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4. Dochodzenie roszczeo
W przypadku odmowy uwzględnienia zgłoszenia wady przez SPÓŁKĘ, dochodzenie przez KLIENTA
ewentualnych roszczeo wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji w drodze sądowej musi
zostad poprzedzone wyczerpaniem trybu postępowania reklamacyjnego, poprzez przesłanie przez
KLIENTA pocztą tradycyjną pisemnego wezwania do wykonania zobowiązao gwarancyjnych i
udzielenie SPÓŁCE w tym celu dodatkowego odpowiedniego terminu. Wezwanie powinno zostad
przesłane na poniższy adres:

4
ENERGYSUN sp. z o.o.
05-270 Marki
al. Piłsudskiego 53
oraz pocztą elektroniczną na adres:
serwis@energysun.pl
najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od wykrycia daty. Roszczenie zostanie rozpatrzone przez SPÓŁKĘ
w ciągu 60 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia przez SPÓŁKĘ roszczenia jest przesłanie do
SPÓŁKI:
dokładnego opisu zaobserwowanej wady, ze wskazaniem numerów seryjnych modułów, zdjęd
modułów, dokumentu potwierdzającego zakup modułów (umowy wraz z ewentualnymi aneksami i
faktury), protokołu odbioru, adresu instalacji, pełnych danych ekipy montującej wraz z numerem
telefonu, schematu połączeo systemu, wszystkich protokołów sprawności wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich terminowe opłacenie.
W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych powyżej dokumentów do rozpatrzenia
roszczenia KLIENTA, SPÓŁKA może powstrzymad się z rozpatrzeniem roszczenia do czasu uzupełnienia
wymaganych dokumentów i informacji.

5. Właściwośd sądu
Wszystkie spory wynikające z roszczeo wynikających z niniejszej OGRANICZONEJ GWARANCJI będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby SPÓŁKI.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, Z
WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SPÓŁKA NIE
UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZAPEWNIA WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB
DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z NABYCIA MODUŁÓW LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH ORAZ
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WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE ORAZ RĘKOJMIĘ ZA WADY FIZYCZNE RZECZY,
WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WYKONANIA,
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ DOROZUMIANE
GWARANCJE NIESTANDARDOWE LUB GWARANCJE UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCE Z MODUŁÓW
LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA
NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI
PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI. W
ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ
GWARANCJĄ ZA JAKĄKOLWIEK ANALIZĘ WYDAJNOŚCI, KONTROLĘ, DIAGNOZĘ, DEMONTAŻ,
OPŁATY CELNE, CŁA PRZYWOZOWE, CŁA WYWOZOWE, PODATKI, KOSZTY PONOWNEJ INSTALACJI,
ODSZKODOWANIE ZA SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE,
PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM STRATY LUB SZKODY
WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, OPŁAT
ODSETKOWYCH (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE), UTRATY ZDOLNOŚCI WYSTAWIANIA GWARANCJI, KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB
ROSZCZEO KLIENTÓW O ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚD
POWSTAJE W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM
ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, Z MOCY PRAWA LUB W JAKIKOLWIEK
INNY SPOSÓB

Maciej Longosz

PREZES ZARZĄDU
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