[tłumaczenie]
GUANGZHOU SANJING ELECTRIC CO., LTD.

CERTYFIKAT GWARANCJI
Potwierdzamy gwarancję podaną poniżej dla następujących materiałów
Rodzaj urządzenia:
R5-8K-T2
Numer seryjny:
Okres gwarancji:

10.5 roku

Początek Gwarancji:

23.04.2021

Koniec standardowej gwarancji:

23.10.2031

Koniec przedłużonej gwarancji:

nie dotyczy

Standardowa gwarancja
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Guangzhou Sanjing Electric, Co., Ltd („SAJ”) udziela standardowego okresu gwarancji 66 miesięcy (5,5 roku) dla serii Sununo-TL, serii
Suntrio-TL, serii Sununo Plus, serii Suntrio Plus, falowników serii Sunfree , począwszy od daty wysyłki z fabryki SAJ lub 60 miesięcy (5 lat),
począwszy od daty zakupu faktury oznaczonej (w zależności od tego, która z tych dat jest dłuższa).
Jeśli inwerter ulegnie awarii i wymaga naprawy, skontaktuj się bezpośrednio z dystrybutorem lub sprzedawcą. Alternatywnie, zwróć się
do telefonicznej linii serwisowej SAJ w celu zarejestrowania zgłoszenia oraz wyślij kartę gwarancyjną do naszego działu serwisowego
faksem / pocztą elektroniczną w celu rozpatrzenia reklamacji.
W okresie gwarancyjnym SAJ pokrywa wszystkie koszty wymiany dowolnego produktu lub części produktu, które okazały się wadliwe w
projekcie lub produkcji. Aby uzyskać gwarancję w ramach polityki gwarancyjnej SAJ, należy dostarczyć nam następujące informacje i
dokumentację wadliwego falownika: karta gwarancyjna, numer modelu, numer seryjny, kopia protokołu z instalacji, kod błędu na ekranie
LCD, szczegółowe informacje instalacji fotowoltaicznej i dokumentacja poprzednich roszczeń.
Po otrzymaniu powyższych informacji SAJ zdecyduje, jak kontynuować usługę: a). Naprawić przez fabrykę SAJ, lub; b). Naprawić na
miejscu przez Centrum Serwisowe SAJ; c) Oferować zastępcze urządzenie o równoważnej wartości w zależności od modelu i wieku.
W przypadku wymiany pozostała część pierwotnego okresu gwarancji zostanie przeniesiona na urządzenie zastępcze. Nie otrzymają
Państwo nowego certyfikatu, ponieważ Państwa uprawnienie jest już udokumentowane w SAJ.
Obowiązek gwarancji nie ma zastosowania, jeśli produkt został zmieniony przez osoby trzecie lub przez instalację komponentów stron
trzecich, chyba że nie ma związku przyczynowego między wadą a zmianami oraz jeśli przepisy dotyczące transportu, pakowania, instalacji,
obsługi, użytkowania lub konserwacji nie są przestrzegane lub w przypadku nieprawidłowej instalacji i / lub uruchomienia przez
kupującego lub osoby trzecie.
Jakakolwiek wada spowodowana przez następujące okoliczności nie będzie objęta gwarancją (Dealerzy lub Dystrybutorzy są
odpowiedzialni i autoryzowani przez SAJ za następujące dochodzenie): nieodpowiednia wentylacja, uderzenie pioruna, przepięcie, surowa
pogoda, pożar, nie przestrzeganie instrukcja obsługi, nieprawidłowa instalacja lub uruchomienie itp.
Jeśli inwertery przeznaczone do naprawy będą poza okresem gwarancji, kupujący poniesie koszty podróży, robocizny i części w przypadku
niezbędnych napraw na miejscu. W przypadku, gdy wadliwy falownik zostanie odesłany z powrotem do fabryki, kupujący poniesie koszt
wysyłki i wysyłki zwrotnej, koszty robocizny i części.

Przedłużenie standardowej gwarancji
Przedłużona gwarancja jest ważna w ciągu 18 miesięcy od daty rozliczenia lub 30 miesięcy od daty wysyłki. Więcej informacji można
znaleźć w Polityce gwarancji fabrycznych SAJ. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się po wygaśnięciu regularnej gwarancji.
10. W przypadku przedłużonej gwarancji obowiązują postanowienia standardowej gwarancji.
9.

Dane kontaktowe:
GUANGZHOU SANJING ELECTRIC CO., LTD.
Add: SAJ Innovation Park, No.9, Lizhishan Road, Science City, Guangzhou High-tech Zone, Guangdong, P.R.China.
http://www.saj-electric.com
Email: service@saj-electric.com
Fax:+86 20 6660 8589
SAJ Europe Service Center
Tel: 0032 484 945 445
Email: service.eu@saj-electric.com
Tel: 0031 624 168 825
Email: service.nl@saj-electric.com

