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OGRANICZONA GWARANCJA  

NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE HYUNDAI 

Obowiązuje od 01 stycznia 2021 

 

Niniejsza gwarancja (ograniczona gwarancja) udzielana jest przez Hyundai Energy Solutions 
Co., Ltd. (Hyundai) na moduły fotowoltaiczne (Moduł (S)) dla dystrybutora i jego klientów, u 
których moduły zostaną zainstalowane. Gwarancja dotyczy tylko modułów, które są 
sprzedawane bezpośrednio przez Hyundai lub przez jednego z jego autoryzowanych 
dystrybutorów. Produkt powinien posiadać czytelne logo Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. 
oraz numer seryjny. Data rozpoczęcia wszystkich poniższych gwarancji zaczyna obowiązywać: 
(od) daty instalacji; lub (na) 90 dni po dostawie do klienta końcowego. Hyundai zastrzega sobie 
prawo do zmiany warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

 

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obowiązuje dla następujących produktów: 

• HiE-SxxxUH (xxx = 445-480 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxSI (xxx = 395-455 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxUI (xxx = 420-455 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxVI (xxx = 460-500 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxUF (xxx = 370-400 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxSG (xxx = 325-380 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxUG (xxx = 350-380 w odstępach co 5). 
• HiE-SxxxVG (xxx = 385-415 w odstępach co 5). 

 
 

1. Ograniczona Gwarancja na produkt 
 

a) Hyundai zapewnia Klienta, że jego moduły w warunkach normalnej instalacji, 
użytkowania i serwisowania, nie wykażą żadnych wad materiałowych i 
produkcyjnych w okresie 25 lat od daty rozpoczęcia obowiązywania 
Ograniczonej Gwarancji. 
W przypadku gdy Moduły nie spełnią warunków niniejszej gwarancji w okresie 
jej obowiązywania, Hyundai: (a) zwróci wartość netto wadliwych Modułów lub 
ich aktualną cenę rynkową Klientowi. Po zakupieniu Modułów kwota netto 
zostaje pomniejszona o opłatę amortyzacyjną w wysokości 16% od pierwotnej 
ceny, w kolejnych latach będzie ona pomniejszana o 3,5%, koszty 
amortyzacyjne naliczane są od daty obowiązywania gwarancji do 25 lat; (b) 
dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Modułów oraz zapewni 
bezpłatną dostawą. Wymienione wadliwe Moduły i części stają się własnością 
Hyundai. 
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b) Określone w niniejszym punkcie środki zaradcze są jedynym i wyłącznym 
środkiem prawnym dostępnym dla Klienta z tytułu jakiejkolwiek wady produktu 
i nie będą one obowiązywać po okresie Ograniczonej Gwarancji Produktu. 
 
 

2. Ograniczona gwarancja na wydajność 
 

a) Hyundai zapewnia Klienta, że w okresie jednego (1) roku od daty rozpoczęcia 
obowiązywania Ograniczonej Gwarancji, aktualna moc wyjściowa Modułów 
nie będzie mniejsza niż 98,0 % Mocy Znamionowej* przy STC**, określonej w 
arkuszu danych produktu sprzedawanego przez Hyundai. Ponadto producent 
zapewnia, że w kolejnych latach przez okres (24 lat) rzeczywista moc wyjściowa 
będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,55% p, w związku z tym po upływie 
okresu 25 lat, rzeczywista moc wyjściowa wynosić będzie co najmniej 84,8 % 
Mocy Znamionowej* przy STC**, jak to określono w dniu sprzedaży w arkuszu 
danych produktu Hyundai. 
W przypadku gdy Moduły nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy 
wyjściowej określonych w arkuszu, wówczas Hyundai po weryfikacji i 
określeniu zasadności roszczeń: (a) zwróci wartość netto wadliwych Modułów 
lub ich aktualną cenę rynkową Klientowi. Po zakupieniu Modułów kwota netto 
zostaje pomniejszona o opłatę amortyzacyjną w wysokości 16% od pierwotnej 
ceny, w kolejnych latach będzie ona pomniejszana o 3,5%, koszty 
amortyzacyjne naliczane są od daty obowiązywania gwarancji do 25 lat; (b) 
dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Modułów oraz zapewni 
bezpłatną dostawę. Wymienione wadliwe Moduły i części stają się własnością 
Hyundai. 

b) Określone w niniejszym punkcie środki zaradcze są jedynym i wyłącznym 
środkiem prawnym dostępnym dla Klienta z tytułu jakiejkolwiek wady produktu 
i nie będą one obowiązywać po okresie Ograniczonej Gwarancji Produktu. 
 
 

3. Wyjątki i ograniczenia 
 

a) Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji jakości należy złożyć Dostawcy lub 
autoryzowanym dystrybutorom w formie pisemnej, w okresie obowiązywania 
gwarancji. 

b) Ograniczona Gwarancja na produkt oraz Ograniczona Gwarancja mocy 
szczytowej, nie mają zastosowania do modułów Hyundai w następujących 
sytuacjach: 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku użytkowania na 
mobilnych jednostkach, takich jak między innymi pojazdy, statki itp.. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są niezgodnością z 
krajowymi i lokalnymi kodami elektrycznymi. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są przez instalacje 
niezgodne ze Specyfikacją Modułu (S), instrukcją instalacji, instrukcją 
obsługi lub etykietą dołączoną do Modułu (-ów). 
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• Gdy uszkodzenia i/lub awarie wynikają z niewłaściwego okablowania, 
montażu lub obsługi. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są przez urządzenia i/lub 
części inne niż Moduł (S) lub metodami montażu takich urządzeń i/lub 
części. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie są wynikiem niewłaściwie wykonanej 
konserwacji lub modyfikacji. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku przeniesienia z 
pierwotnego miejsca instalacji. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie są wynikiem dokonania napraw 
niezgodnych z instrukcjami Hyundai. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku nieprawidłowego 
przechowywania, pakowania lub transportu, włączając w to również 
szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, 
wpływami elektrochemicznymi lub elektrycznymi bądź innymi 
okolicznościami powstałymi bez winy Hyundai. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały wstrząsem 
zewnętrznym, takim jak latający przedmiot lub zewnętrzne naprężenie. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku bezpośredniego 
kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak: sadza, kwaśne 
deszcze lub przemysłowe chemikalia, w tym amoniak. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są bezpośrednim 
kontaktem ze słoną wodą. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku działania sił 
naturalnych (trzęsienie ziemi, tornada, powodzie, pioruny, huragany, 
obfity śnieg, grad itp.), pożaru, awarii zasilania, przepięcia lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności, na które Hyundai nie ma wpływu. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały przez akty 
terrorystyczne, zamieszki, wojny lub inne katastrofy spowodowane 
przez człowieka. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały przez zewnętrzne 
plamy lub zadrapania, które nie mają wpływu na wydajność. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku dźwięku, wibracji, 
rdzy, zarysowania lub odbarwienia wynikających z normalnego zużycia, 
starzenia lub ciągłego użytkowania. 

• Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku zainstalowania ich w 
miejscu przekraczającym ich warunki pracy. 

• Gdy naprawy lub modyfikacje wykonane zostały przez kogoś innego niż 
autoryzowany technik serwisu Hyundai. 

c) Ograniczona Gwarancja na Produkt i Ograniczona Gwarancja Wydajności mogą 
mieć zastosowanie tylko pojedynczo. Decyzja o zasadności roszczenia 
gwarancyjnego określana jest przez Hyundai według ich uznania i to producent 
stwierdza czy roszczenia mają zastosowanie do Ograniczonej Gwarancji na 
Produkt czy Ograniczonej Gwarancji Wydajności. 

d) Decyzja o odebraniu wymienionych produktów lub Modułów należy do 
Hyundaia. W przypadku gdy Hyundai zdecyduje się odebrać wszystkie lub 
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niektóre wymienione Moduły to on pokryje koszty transportu (innego niż 
lotniczy) produktów. W przypadku braku woli odebrania uszkodzonych 
Modułów, Hyundai nie pokryje żadnych kosztów wynikających z ich transportu. 
Ponadto Hyundai nie pokryje żadnych kosztów wynikających z: instalacji, 
usunięcia, ponownej instalacji, wyrzucenia lub opakowania Modułów. W 
przypadku gdy wszelkie roszczenia gwarancyjne okażą się bezpodstawne, 
wówczas to Klient pokrywa wszystkie koszty, które określone zostały powyżej. 

e) W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka Modułów, w stosunku do 
których zgłoszono reklamację w ramach którejkolwiek z powyższych 
Gwarancji, został wycofany ze sprzedaży lub w istotny sposób zmieniony, 
Hyundai zastrzega sobie prawo do wymiany Modułów na dowolny inny typ, 
który może mieć inną wydajność, rozmiar, kolor lub materiał. 

f) Wszelkie naprawione lub wymienione Moduły w ramach niniejszej Gwarancji 
będą objęte jedynie pozostałym okresem gwarancji mającym zastosowanie do 
oryginalnych Modułów. 

g) Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji obejmują 
wyłącznie Moduły, które zostały zainstalowane, a które były przedmiotem 
sprzedaży. 
 
 

4. Rozdzielność postanowień 
 

W przypadku gdy jakikolwiek sąd lub organ właściwy stwierdzi, że jakakolwiek klauzula bądź 
część dowolnej klauzuli niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest nieważna, niezgodna z prawem 
lub niewykonalna, część ta zostanie usunięta tylko w wymaganym zakresie, a ważność i 
wykonalność pozostałej części Ograniczonej Gwarancji nie zostaną naruszone. 

 
 

5. Dochodzenie roszczeń 
 

Dochodzenie roszczeń w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji zakłada, że Klient: (a) 
poinformował autoryzowanego sprzedawcę/dystrybutora naszych Modułów na piśmie o 
domniemanym roszczeniu lub, że: (b) pisemne powiadomienie zostało wysłane bezpośrednio 
do Hyundai w przypadku: gdy autoryzowany sprzedawca/dystrybutor już nie istnieje (np. z 
powodu zaprzestania działalności lub bankructwa). W przypadku każdej tego typu sytuacji do 
pisemnego roszczenia należy dołączyć oryginalny paragon będący poświadczeniem zakupu i 
godziny nabycia Modułów Hyundai. Dochodzenie roszczeniowe musi nastąpić w ciągu 
trzydziestu (30) dni (dni roboczych) od daty powstania wad. Zwrot Modułów może mieć 
miejsce tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Hyundai. 

 

6. Siła wyższa 
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Hyundai nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia jakichkolwiek 
obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, które są 
wynikiem klęsk żywiołowych, sporów, przepisów rządowych, zamieszek społecznych, wojen 
lub jakichkolwiek innych zdarzeń będących poza kontrolą Hyundai, a które nie miały miejsca 
w momencie sprzedaży Modułów. 

 

7. Odpowiedzialność 
 

POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ 
WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB 
DOROZUMIANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWY 
LUB INNYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ LUB WARUNKAMI ZE 
SPRZEDAWALNOŚCI, NIENARUSZENIA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO 
CELU. HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY, 
INSTALACJI, KONSERWACJI ANI UŻYTKOWANIA TOWARÓW. HYUNDAI NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA 
OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB OBRAŻENIA 
WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z: 
NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM LUB STOSOWANIEM W ŚRODOWISKU 
NIEEKOLOGICZNY. HYUNDAI PONOSI ODPOWIEDZALNOŚĆ ZA SZKODY POZA 
ZAKUPEM. 

KOSZTY ZA ODPOWIEDNI MODUŁ (MODUŁY) ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK 
PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE USZKODZENIA, KTÓRE 
DOPROWADZIŁY DO: STRATY UŻYTKOWNIKA, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY 
PRODUKCJI LUB STRATY PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Moc znamionowa – jest to moc szczytowa określana w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej mocy. 

**STC – standardowe warunki testowe, które przedstawiane są następująco: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W/m2 i 
(c) temperatura ogniwa 25°C. Pomiary przeprowadzane są w HYUNDAI lub w niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z 
wyprzedzeniem przez HYUNDAI, zgodnie z normą IEC60904, testowaną na złączach puszek połączeniowych zgodnie ze standardami 
kalibracji i testowania firmy HYUNDAI. Pomiary te uważane są za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu wynoszącą ± 
3%. Standardy kalibracji HYUNDAI są zgodne ze standardami stosowanymi przez międzynarodowe instytucje akredytowane w tym celu. 

 


