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Warunki niniejszej ograniczonej Gwarancji (warunki określone 

zbiorczo jako „Gwarancja”) odnoszą się do MODUŁÓW SPV 

wyprodukowanych przez firmę Risen Energy Co., Ltd (zwaną dalej 

„Risen”) takich jak: 

1) RSM60-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

2) RSM120-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

3) RSM72-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

4) RSM144-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

5) RSM60-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

6) RSM120-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

7) RSM72-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

8) RSM144-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

9) RSM132-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

10) RSM156-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

11) RSM120-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

12) RSM132-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

13) RSM144-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

14) RSM120-7-xxxM (xxx=Moc modułu)  

15) RSM144-7-xxxM (xxx=Moc modułu)  

16) RSM156-7-xxxM (xxx=Moc modułu)  

17) RSM40-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

18) RSM40-8-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

19) RSM100-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

20) RSM110-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

21) RSM120-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

22) RSM132-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

23) RSM150-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

24) RSM160-8-xxxM (xxx=Moc modułu)  

25) RSM144-9-xxxM (xxx=Moc modułu)  

26) RSM156-9-xxxM (xxx=Moc modułu)  

 

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obowiązuje od 1 kwietnia 2021 

r. do momentu każdorazowego jej zastąpienia kolejną 

ograniczoną gwarancją. 

Niniejsza Ograniczona Gwarancja odnosi do MODUŁÓW SPV 

wyprodukowanych po 1 kwietnia 2021 r. 

Dla uniknięcia wątpliwości, wszystkie MODUŁY SPV dostarczane 

przez Risen w okresie obowiązywania niniejszej Ograniczonej 

Gwarancji będą podlegały warunkom niniejszej Ograniczonej 

Gwarancji stosowanym w okresach gwarancyjnych MODUŁÓW 

SPV zgodnie z opisem poniżej.  

Firma Risen gwarantuje Kupującemu („Kupujący”), że jakikolwiek 

z wyżej wymienionych MODUŁÓW SPV w swoim oryginalnym 

opakowaniu w momencie wysyłki do miejsca montażu będzie bez 

uszkodzeń spowodowanych wadliwym wykonaniem lub użytym 

materiałem i nie będzie posiadał wad, które mogłyby stanowić 

problem podczas normalnego użytkowania, montażu czy 

konserwacji. Risen, naprawi albo wymieni, wedle własnego 

uznania, wadliwy MODUŁ SPV albo jego część na nowy lub 

odnowiony odpowiednik bez ponoszenia kosztów przez 

Kupującego z tytułu części lub robocizny w okresach wskazanych 

powyżej w niniejszym dokumencie. 

 

Niniejsza Gwarancja stanowi dodatek do wszelkich Gwarancji, 

które zgodnie z prawem mogą przysługiwać Kupującemu. Proszę 

odnieść się do punktu 5 w celu uzyskania dodatkowych informa-

cji. Wszystkie dorozumiane Gwarancje, w tym handlowe i 

przydatności do określonego celu obejmują jedynie okres 

określony w niniejszym dokumencie, który rozpoczyna się z datą 

rozpoczęcia Gwarancji. Żadne inne Gwarancje, wyraźnie 

stwierdzone lub domniemane, przez jakąkolwiek osobę lub 

podmiot, nie zastąpią warunków niniejszej Gwarancji. 

 

1. Ogólne wyłączenie 

Niniejsza Gwarancja jest jedyną i wyłączną Gwarancją udzieloną 

Kupującemu przez firmę Risen i jest jedynym i wyłącznym 

środkiem odwoławczym Kupującego. Wyłączność ma zastosowa-

nie w zakresie, jaki jest dozwolony przez prawo. Usunięcie wad, w 

sposób i w czasie określonym w niniejszym dokumencie, stanowi 

całkowite wypełnienie wszystkich zobowiązań i obowiązków firmy 

Risen wobec Kupującego lub Użytkownika końcowego MODUŁU 

SPV i stanowi pełne spełnienie wszelkich roszczeń, niezależnie, 

czy wynikają z umowy, zaniedbania czy odpowiedzialności 

obiektywnej. Firma Risen nie podlega i nie bierze 

odpowiedzialności za szkody i wady MODUŁÓW SPV wynikające 

z napraw lub prób naprawy wykonanych przez kogokolwiek 

innego niż przedstawiciela firmy Risen, ich pracowników, 

kontrahentów lub innych osób upoważnionych przez firmę Risen. 

Risen nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody uboczne 

lub wynikowe. Łączna kwota roszczeń wynikająca z reklamacji 

uszkodzeń nie może przewyższać sumy znajdującej się na 

fakturze zapłaconej przez KUPUJĄCEGO za odpowiedni MODUŁ 

(MODUŁY) SPV. 

 

2. Gwarancja 

2.1. 12-letnia Ograniczona Gwarancja na produkt 

Okres gwarancji na wady materiałowe i jakość wykonania wynosi 

12 lat od daty rozpoczęcia Gwarancji i w tym okresie 

gwarancyjnym MODUŁY SPV:  

• będą wolne od istotnych wad projektowych, materiałach i w 

wykonaniu, które pogarszają wydajność Modułu 

("Ograniczona Gwarancja na produkt");  

• będą zgodne ze specyfikacjami i odpowiednimi rysunkami. 

Jakiekolwiek pogorszenie wyglądu MODUŁU (MODUŁÓW) SPV, 

w tym oznaki normalnego użytkowania i zużycia, zadrapania, 

zabarwienia, zużycie mechaniczne, rdza, pleśń, pogorszenie 

optyczne powstałe po dostarczeniu produktu do Kupującego nie 

będą traktowane jako wady podlegające niniejszej Gwarancji, o ile 

nie spowodują istotnego pogorszenia funkcjonowania MODUŁU 

(MODUŁÓW) SPV i tylko w takim zakresie. Uszkodzenie szkła 

będzie uważane za podlegające Gwarancji tylko w przypadku, 

gdy nie wystąpiły czynniki zewnętrzne powodujące uszkodzenie. 

2.2. 15-letnia Ograniczona Gwarancja na produkt 

Bez uszczerbku dla treści punktu 2.1 niniejszej Gwarancji, 

produkty o numerach RSM40-8-xxxMB (xxx= Moc modułu) będą 

podlegały warunkom 15-letniej Ograniczonej Gwarancji na 

produkt oraz pozostałym postanowieniom punktu 2.1, mającym 

zastosowanie odpowiednio. 

2.3 25-letnia Ograniczona Gwarancja mocy 

Gwarancja na minimalną moc wyjściową obejmuje okres 25-ciu 

lat od daty rozpoczęcia Gwarancji.  

2.3.1 Roczne zmiany mocy 

Dla monokrystalicznych modułów solarnych PV typu P minimalna 

moc na koniec pierwszego roku będzie wynosić nie mniej niż 

98% minimalnej mocy wyjściowej znamionowej określonej w 

Specyfikacji Produktu Risen, zakładając, że spadek mocy będzie 

efektem wad materiałowych lub wykonawczych, a na koniec 

każdego kolejnego roku spadek wydajności będzie nie większy 

niż 0,55% rocznie w odniesieniu do oryginalnej znamionowej 

mocy wyjściowej określonej w Specyfikacji Produktu Risen, 



 

zakładając, że taki spadek mocy będzie efektem wad 

materiałowych lub wykonawczych. 

Bez uszczerbku na treść punktu 2.3.1 powyżej, w przypadku 

produktów wyposażonych w ogniwa 156,75 mm, z następującymi 

numerami:  

1) RSM60-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

2) RSM120-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

3) RSM72-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

4) RSM144-6-xxxP (xxx=Moc modułu)  

5) RSM60-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

6) RSM120-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

7) RSM72-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

8) RSM144-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

9) RSM132-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

10) RSM156-6-xxxM (xxx=Moc modułu)  

11) RSM120-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

12) RSM132-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

13) RSM144-6-xxxMB (xxx=Moc modułu)  

 

minimalna moc na koniec pierwszego roku będzie wynosić nie 

mniej niż 97,5% minimalnej mocy wyjściowej znamionowej 

określonej w Specyfikacji Produktu Risen dla modułów solarnych 

PV polikrystalicznych, cast- monokrystalicznych modułów 

solarnych PV oraz monokrystalicznych modułów solarnych PV, 

zakładając, że spadek będzie efektem wad materiałowych lub 

wykonawczych, a w każdym kolejnym roku spadek wydajności 

będzie nie większy niż 0,6% rocznie w odniesieniu do oryginalnej 

znamionowej mocy wyjściowej określonej w Specyfikacji 

Produktu Risen, zakładając, że taki spadek mocy będzie efektem 

wad materiałowych lub wykonawczych. 

 

3. Dodatkowe sytuacje wyłączone z niniejszej Gwarancji 

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy: 

a) Kupujący nie zapłacił należnej ceny zakupu firmie Risen lub 

spółce zależnej Risen, jeśli spółka ta dokonała sprzedaży na 

rzecz Kupującego. 

 

W przypadku, gdy klient zakupił MODUŁ SPV bezpośrednio 

(„Klient Bezpośredni”) od Risen lub spółki zależnej Risen, Klient 

Bezpośredni nie będzie uprawniony do zatrzymania należnej 

ceny zakupu lub jej części, ponieważ takie wstrzymanie 

spowoduje, że gwarancja stanie się bezskuteczna do czasu 

zapłacenia ceny zakupu. W przypadku, gdy Klient Bezpośredni 

zdecyduje się na wszczęcie postępowania reklamacyjnego 

zgodnie z warunkami gwarancji, a należna cena zakupu nie 

zostanie zapłacona w całości, firma Risen poinformuje 

Kupującego o szczegółach dotyczących niewszczętej reklamacji, 

po czym Kupujący będzie mógł zdecydować o rozwiązaniu 

kwestii niezapłaconej należnej ceny zakupu i przywrócić 

obowiązywanie gwarancji. 

b) Kupujący nie przedstawi dowodu zakupu lub informacji o 

produkcie. 

c) MODUŁ SPV został nieodpowiednio zamontowany lub jest 

nieodpowiednio używany. 

d) Rodzaj lub numer seryjny MODUŁU SPV został zmieniony, 

usunięty lub jest nieczytelny. 

e) MODUŁ SPV został zamontowany w ruchomym (wyłączając 

fotowoltaiczny system namierzający) lub morskim otoczeniu lub 

wystawiony jest na działanie nieodpowiedniego napięcia, skoki 

mocy lub nietypowe warunki środowiskowe (np. kwaśne deszcze 

lub inne zanieczyszczenia). 

f) Komponenty konstrukcji, na których MODUŁ SPV jest 

zamontowany, są wadliwe, doprowadzając do korozji 

zewnętrznej, powstania odbarwień spowodowanych pleśnią lub 

podobnych efektów. 

g) Uszkodzenia wywołane są przez narażenie MODUŁU SPV na 

działanie następujących zjawisk: temperatury i warunki 

ekstremalne lub gwałtowne zmiany w warunkach, korozji, 

oksydacji, przeprowadzenie zmian oraz połączeń 

niezatwierdzonych przez Risen, otwarcia lub napraw 

niezatwierdzonych przez Risen, wypadków, siły natury (np. 

wyładowań atmosferycznych), zanieczyszczenia chemikaliami lub 

innymi działaniami poza uzasadnioną kontrolą Risen (włączając, 

ale nie ograniczając do szkody wywołanej powodzią, pożarem 

itp.). 

h) Uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby wynika z jakiejkolwiek 

innej przyczyny niż z zaniedbania lub umyślnego, niewłaściwego 

postępowania firmy Risen, jej pracowników, podwykonawców lub 

innych kontrahentów czy przedstawicieli. 

i) Wystąpią wszelkiego rodzaju szkody uboczne, wynikowe lub 

szczególne, takie jak utrata możliwości użytkowania, zysków, 

dochodów, udziałów w rynku, wartości firmy, reputacji lub 

zobowiązań wobec osób trzecich. 

j)  

4. Postanowienia różne 

Żadna naprawa lub wymiana MODUŁU SPV oraz dodanie 

następnych MODUŁÓW nie przyczyni się do zmian w pierwotnej 

dacie rozpoczęcia Gwarancji oraz nie wydłuży oryginalnego 

okresu Gwarancji. Każdy wymieniony MODUŁ SPV stanie się 

własnością firmy Risen w celu utylizacji. Jeśli firma zaprzestała 

produkcji typu MODUŁU SPV określonego w niniejszej 

Gwarancji, Risen ma prawo dostarczyć inny typ MODUŁU SPV 

(inny rozmiar, kolor, kształt i/lub moc) odpowiednio o 

równoważnej lub większej mocy. 

 

5. Prawa ustawowe 

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają wpływu na ustawowe 

prawa Kupującego przysługujące mu w jego jurysdykcji w 

odniesieniu do sprzedaży towarów konsumpcyjnych, a jeśli takie 

prawa ustawowe istnieją, w tym między innymi na mocy 

przepisów krajowych wykonujących dyrektywę WE 99/44 lub na 

mocy ustawy Magnuson Moss Warranty Act, takie prawa 

ustawowe będą miały pierwszeństwo przed niniejszą Gwarancją. 

Jeżeli prawo obowiązujące w jurysdykcji Kupującego nie zezwala 

na wyłączenie lub ograniczenie szkód wynikowych lub 

przypadkowych, prawo obowiązujące na tym terytorium będzie 

miało pierwszeństwo przed niniejszą Gwarancją. W 

szczególności w odniesieniu do Kupujących, którzy są określani 

jako "konsumenci" w rozumieniu australijskiego prawa 

konsumenckiego, (a) Kupujący jest uprawniony do (i) naprawy lub 

wymiany towarów, jeśli towary nie będą miały akceptowalnej 

jakości, lub (ii) wymiany towarów lub zwrotu zapłaconej za nie 

kwoty, jeśli towary ulegną poważnej awarii, oraz (b) jeśli towary 

ulegną poważnej awarii, Kupujący jest również uprawniony do 

rekompensaty za wszelkie racjonalnie przewidywalne straty lub 

szkody. 

 

6. Siła wyższa 

Firma Risen nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec 

Kupującego za jakikolwiek brak wykonania lub opóźnienie w 



 

realizacji świadczeń w ramach niniejszej Gwarancji 

spowodowane działaniem siły wyższej, wojną, zamieszkami, 

strajkami, niedostępnością odpowiednich pracowników lub 

materiałów, problemów z wydajnością, awarią techniczną lub 

jakąkolwiek niemożliwą do przewidzenia sytuacją pozostającą 

poza kontrolą Risen w tym, m.in. zdarzeniem lub warunkiem 

technologicznym lub fizycznym, które w momencie sprzedaży 

MODUŁU (ÓW) SPV lub złożenia reklamacji są nieznane lub 

niezrozumiałe. 

 

7. Rozdzielność postanowień Gwarancji 

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji lub jej 

zastosowanie wobec kogokolwiek lub jakiejkolwiek sytuacji 

zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub w inny sposób 

niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na żadne inne posta-

nowienie niniejszej Gwarancji, i w takiej sytuacji, należy traktować 

je jako rozdzielne. 

 

8. Przeniesienie praw 

Prawa wynikające z niniejszej Gwarancji mogą zostać przekazane 

przez Kupującego nowemu prawnemu właścicielowi MODUŁU 

SPV, o ile: 

a) Nowy właściciel również wejdzie w posiadanie oryginalnego 

potwierdzenia zakupu; 

b) MODUŁ pozostaje w pierwotnym miejscu instalacji; 

c) Żadna z powyższych zasad obowiązywania Gwarancji nie 

została naruszona przez Kupującemu przed przekazaniem praw 

własności. 

W celu uniknięcia wątpliwości, przekazanie niniejszej Gwarancji 

nie powoduje zmian w dacie rozpoczęcia Gwarancji lub okresów 

użytkowania w niej opisanych. 

 

9. Prawo obowiązujące i rozstrzyganie sporów 

Warunki, konstrukcja oraz interpretacja niniejszej Gwarancji i 

egzekwowanie praw i obowiązków Kupującego oraz firmy Risen 

podlegają prawu kraju, w którym oryginalnie zainstalowano 

MODUŁ SPV (z wyłączeniem norm kolizyjnych tego kraju) oraz z 

wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) 11 kwietnia 1980 r. 

i wszelkich innych przepisów jednolitego prawa. 

Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z 

niniejszej Gwarancji zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w sądzie 

powszechnym kraju, w którym pierwotnie zainstalowano 

MODUŁ(Y) SPV. 

 

10. Data rozpoczęcia Gwarancji 

Data rozpoczęcia Gwarancji to (a) data dostarczenia MODUŁU 

(MODUŁÓW) SPV Kupującemu (zgodnie z Incoterms 2020) lub 

(b) data przypadająca 6 miesięcy po dacie dostarczenia 

MODUŁU (MODUŁÓW) SPV z zakładu produkcyjnego Risen, w 

zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. 

 

11. Procedura reklamacji 

W sytuacji, gdy Kupujący stwierdzi, że zgodnie z niniejszą 

Gwarancją może wnieść reklamację, Kupujący powinien natych-

miast dostarczyć pisemne powiadomienie do firmy Risen, na 

adres zamieszczony poniżej, załączając opis przyczyny reklamacji 

(wraz z udokumentowaniem szkody), oryginalne potwierdzenie 

zakupu i numery seryjne odpowiadające uszkodzonym 

MODUŁOM SPV. W powyższym zdaniu, słowo „natychmiast” 

oznacza okres 2 miesięcy od momentu rozpoznania wady lub 

innego problemu, który zdaniem Kupującego jest objęty niniejszą 

Gwarancją. 

Zwrot MODUŁÓW SPV dokonany przez Kupującego przed 

uprzednim wydaniem przez Risen pisemnej zgody nie będzie 

przyjęty. W przypadku otrzymania takiej zgody na zwrot 

MODUŁU (MODUŁÓW) SPV, Kupujący musi zapewnić 

bezpieczne opakowanie, które jest na tyle wystarczające, aby w 

trakcie transportu stan MODUŁÓW SPV nie uległ zmianie, i 

ubezpieczyć taki MODUŁ (MODUŁY) SPV na rzecz firmy Risen. 

Wszelkie koszty związane z transportem, odprawą celną 

zwracanego MODUŁU (MODUŁÓW) SPV i z odesłaniem 

naprawionego lub wymienionego MODUŁU (MODUŁÓW) SPV 

zostaną pokryte przez firmę Risen, ale nie zostaną zwrócone 

koszty wynikające z demontażu, montażu lub ponownej instalacji 

MODUŁU (MODUŁÓW) SPV.  

W sytuacji, gdy wyniknie spór pomiędzy Kupującym a firmą Risen 

z powodu różnicy oceny technicznej w odniesieniu do 

jakiejkolwiek zasadności roszczenia w ramach niniejszej 

Gwarancji, zostanie w sprawę włączony międzynarodowy instytut 

testowy najwyższej klasy (np. TUV Rheinland w Kolonii, w 

Niemczech lub Arizona State University w Stanach 

Zjednoczonych, lub inna instytucja lub organizacja o podobnych 

kwalifikacjach i znaczeniu międzynarodowym), który określi 

zasadność roszczenia, i taka ocena dokonana przez instytut 

badawczy będzie uznana za ostateczną, rozstrzygającą i wiążącą 

dla obydwu stron. Strona, której stanowisko w sprawie ważności 

lub braku ważności roszczenia jest sprzeczne z oceną instytutu, 

poniesie koszty związane z dokonaniem takiej oceny technicznej 

i jej wydania przez instytut testujący.  

Risen wierzy, że Kupujący będzie korzystał z produktów bez wad 

oraz będzie cieszył się z wieloletniej pracy MODUŁÓW SPV firmy 

Risen. Niniejsza Gwarancja zawiera potwierdzenie praw do 

naprawy i oferuje dodatkowy komfort. 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat 

warunków obowiązywania niniejszej Gwarancji, należy 

skontaktować się ze odpowiednim przedstawicielem firmy Risen. 

Risen Energy Co., Ltd, 

Adres: Tashan Industry Zone, Meilin Street, 

Ninghai-315609, Chińska Republika Ludowa 

Tel: +86-574-59953239, Fax: +86-574-59953599 

Email: afterservice@risenenergy.com 

Email: info@risenenergy.com 
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