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GWARANCJA POLSKA 

MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH INVENT S.R.L. - SERIE Q 
MODUŁY INVENT S.R.L. są: 

certyfikowane CEI / IEC61215, CEI EN 61730-1 • certyfikowane CEI / IEC61215, CEI EN 61730-2 (2007) • ZGODNIE Z NORMAMI CE 

 
 
 
 

1. WIELOLETNIA GWARANCJA NA 
DOSTARCZONĄ MOC 

1.1 INVENT S.R.L. gwarantuje, że jego moduły będą 

dostępne na wyjściu: 

• Energia elektryczna nie mniejsza niż 90% 
minimalnej klasy modułu w okresie 10 (dziesięciu) 
lat od daty budowy samego modułu. 

• Energia elektryczna nie mniejsza niż 80% 
minimalnej klasy modułu w okresie 25 (dwudziestu 
pięciu) lat od daty budowy samego modułu. 

1.2 Jeśli moduły nie udostępniają minimalnych 

gwarantowanych wartości na wyjściu: INVENT 
S.R.L. połączy różnicę między minimalną mocą 

gwarantowaną a możliwie niższą, mierzoną w 

okresie gwarancyjnym. 

1.3 W celu zastosowania gwarancji zgodnie z 1.2, 
wszelkie straty mocy muszą być stwierdzone przez 

INVENT S.R.L. według własnego uznania i muszą 

być spowodowane wadami materiałowymi lub 
wykonawczymi, z wyłączeniem jakiejkolwiek innej 

przyczyny. 

Pomiary mocy (*), zarówno oryginalne, jak i 

ewentualne pomiary po sprzedaży modułu, 
zostaną przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującymi normami (**) w dniu produkcji 

samego modułu. 
INVENT S.R.L. zintegruje zmianę mocy, 

zapewniając nabywcy dodatkowe moduły w 

ilościach, które kompensują minimalną 

gwarantowaną moc, lub, według własnego 
uznania, zastępując jeden lub więcej 

dostarczonych modułów, z wyłączeniem wszelkich 

innych środków zaradczych. 

 

1.4 GWARANCJA NA MATERIAŁY 
INVENT S.R.L. gwarantuje swoje moduły 

fotowoltaiczne na terytorium Polski na okres 25 

(dwadzieścia pięć) lat. 

Gwarancja rozpoczyna się, zgodnie z poniższymi 
warunkami, od daty wystawienia faktury i obejmuje 

wady wynikające z wad materiałowych i / lub 

konstrukcyjnych. 

INVENT S.R.L. na okres gwarancji zobowiązuje 

się do bezpłatnej naprawy lub wymiany modułów, 
które według własnego uznania okażą się wadliwe 

z powodu wad materiałowych i / lub 

konstrukcyjnych. Wadliwe moduły, jeśli zostaną 
wymienione, należy zwrócić do INVENT S.R.L. 

 

1.5 OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIE STOSOWANIA 
GWARANCJI 

1.6 Gwarancje wskazane w punktach 1 i 2 powyżej 
dotyczą warunków instalacji w odpowiednich 

warunkach i przeprowadzonych przez 

wykwalifikowany personel zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ale nie dotyczą 
jednak instalacji niezgodnych lub wykonanych w 

środowiskach agresywnych, takich jak środowiska 

narażone na kwaśne deszcze, zanieczyszczenia 
pochodzące z emisji i oparów, burze piaskowe itp. 

które same w sobie stanowią źródło szkody, której 

nie można przypisać INVENT S.R.L. 

1.7 Gwarancja nie będzie miała zastosowania: w 
przypadku, gdy moduły zostały niewłaściwie użyte, 

zaniedbane, wypadki lub zostały poniesione 

szkody po stronie nabywcy lub osób trzecich, a 
wkażdym razie nie można ich przypisać INVENT 

S.R.L .; ponadto w przypadku zdarzeń 

przypadkowych i / lub wyjątkowych (również 
naturalnych), złego lub niedbałego użytkowania, 

zmiany, modyfikacji, instalacji lub niewłaściwego 

użytkowania, nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów, zasad lub przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa, energii elektrycznej , konstrukcja 

itp. lub nieprzestrzeganie instrukcji INVENT SRL, 

magazynowanie, transport lub przeładunek. 

1.8 Gwarancje te są jednak wykluczone w przypadku 

interwencji modułów przez osoby nieupoważnione 

przez INVENT S.R.L .. 

1.9 INVENT S.R.L. nie wydaje żadnych wyraźnych ani 

dorozumianych gwarancji innych niż te wyraźnie 

wskazane w pkt 1 i 2. W szczególności i w żadnym 
przypadku (bez uszczerbku dla napraw, wymiany 

lub zwrotu lub obniżenia ceny wadliwego produktu 

i integracji mocy) INVENT SRL będzie ponosić 
odpowiedzialność za inne środki prawne lub 

będzie odpowiedzialny za bezpośrednie lub 

pośrednie szkody wynikające z użytkowania lub 

niestosowania produktu lub zakładu, którego jest 
on składnikiem, braku osiągania zysków, utraty 

szans, szkód następczych i wszelkich innych 

rodzaj szkody, nawet o charakterze fizycznym, 
prawdopodobnie poniesionej przez nabywcę, 

przez jego pracowników, urzędników i 

przedstawicieli; wszystko z wyjątkiem szkód, które 

mogą wynikać z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa gwaranta.
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Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów 

transportu związanych ze zwrotem modułu 
(modułów) ani kosztów związanych z instalacją, 

demontażem i ponowną instalacją modułu 

(modułów), bez uszczerbku dla bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, jeśli ma to 
zastosowanie . 

1.10  INVENT S.R.L. nie będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek awarie lub usterki modułów, 
materiałów i instalacji, jeśli zostaną usunięte, 

spowodowane siłą wyższą - w tym uderzeniami, w 

tym siłą wyższą wskutek siły wyższej - i / lub 
przypadkowym zdarzeniem i okolicznościami o 

wyjątkowym i nieprzewidywalnym charakterze. 

 

1.11 METODA – WARUNKI 

1.12 Użytkownik, aby skorzystać z tej gwarancji, musi 

skontaktować się ze swoim dostawcą na piśmie. 
Ten ostatni powiadomi reklamację na piśmie do 

INVENT S.R.L. 

INVENT S.R.L. nie przyjmie zwrotu materiałów bez 
uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez INVENT 

S.R.L. podobnie. 

1.13 Gwarancja przewidziana w poprzednim punkcie 1., 
poczynając od pierwszych pięciu lat (okres, w 

którym obowiązywać będzie jednak termin, o 

którym mowa w następnym punkcie 4.3), nie 

będzie miała zastosowania w przypadku 
reklamacji złożonej przez kupującego w ciągu 

trzydziestu dni. od wystąpienia reklamowanego 

zjawiska. Do celów daty reklamacji autentyczny 
jest tylko stempel pocztowy odbioru. Kompatybilnie 

z czasem trwania gwarancji obowiązują skrócone 

terminy przedawnienia obowiązujących przepisów 
kodeksu cywilnego. 

1.14 Gwarancja przewidziana w punkcie 2 powyżej nie 

będzie obowiązywać w przypadku reklamacji złożonej 
przez kupującego w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wykrycia domniemanej wady. 

Do celów daty reklamacji autentyczny jest tylko stempel 

pocztowy odbioru. 

Skrócone okresy przedawnienia określone w 

obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego dotyczą 

również dystrybutora. 

Noventa di Piave, 01/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Tolerancja pomiaru 0/+6% 

(**)     Pomiar parametrów elektrycznych odbywa się 

w standardowych warunkach : 

Irradiancja 1000W / mq, A M 1,5 , Temperatura komórki 25 °C.  

Kalibrowany kalibrator od EUROTEST Laboratori srl 
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Il Call Center serve per ottenere informazioni 
sulle fatture o più in generale sui servizi gestiti. Il 

Contact Center è attivo dalle 9.00 alle 20.00 dei 

giorni feriali. 

 
SPORTELLI CLIENTI 

Via Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve) 

 
SPORTELLO ON-LINE 

www.ecocasalucegas.it 
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Agente autorizzato 
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