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Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne Maxeon / SPR‐MAX‐Ex‐AC 

1. Ograniczona gwarancja na produkt i moc 
Data wejścia w życie: 1 września 2020 r. 

Moduły fotowoltaiczne. Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje moduły fotowoltaiczne SunPower dostarczane przez spółkę Maxeon 

Solar  Technologies,  Ltd.  (zwaną  dalej  „Maxeon”)  wymienione w  poniższej  tabeli,  sprzedane  po  dacie  wejścia w  życie  (zwane  dalej 

„Modułami fotowoltaicznymi”). W skład Modułów fotowoltaicznych nie wchodzą dołączane do nich „Urządzenia zewnętrzne”, takie jak 

układy energoelektroniczne, złącza zewnętrzne, zworki lub mikroinwertery. 

Data  rozpoczęcia obowiązywania  gwarancji. Data  rozpoczęcia obowiązywania  gwarancji  przypada w dniu  zaistnienia wcześniejszego  

z następujących zdarzeń: (i) przyłączenia lub odbioru układu lub (ii) po upływie 6 miesięcy od daty dostawy przez Maxeon. W przypadku 

braku możliwości sprawdzenia daty dostawy, zamiennie uwzględniona zostanie data produkcji. 

Gwarancja na produkt. Z każdoczesnym zastrzeżeniem niniejszego regulaminu Ograniczonej gwarancji, Maxeon gwarantuje, że Moduły 

fotowoltaiczne będą wolne od wad materiałowych i w zakresie wykonania przy zachowaniu normalnych warunków stosowania, instalacji, 

korzystania i obsługi znacząco wpływających na funkcjonowanie Modułów fotowoltaicznych w Okresie gwarancji na produkt, zgodnie  

z tabelą poniżej. 

Gwarancja  na moc.  Z  każdoczesnym  zastrzeżeniem  niniejszego  regulaminu Ograniczonej  gwarancji Maxeon  gwarantuje,  ze Moduły 

fotowoltaiczne będą charakteryzować się Zmierzoną mocą szczytową1 równą co najmniej Gwarantowanej mocy szczytowej w Okresie 

gwarancji na moc, z wyłączeniem wad objętych Gwarancją na produkt, zgodnie z tabelą poniżej.  

Moduły 

fotowoltaiczne 

Okres gwarancji 

na produkt 

Okres gwarancji 

na moc 

Gwarantowana moc szczytowa 

SPR‐MAX‐Ex‐AC   25 lat  25 lat  98% Minimalnej mocy szczytowej2 w 1. roku, moc zmniejsza się o 0,25% w 

każdym kolejnym roku w taki sposób, że Gwarantowana moc szczytowa w 

ostatnim, 25. roku wyniesie 92% Minimalnej mocy szczytowej. 

GWARANCJA  NA MIKROINWERTER.  OGRANICZONA  GWARANCJA WYKLUCZA  I  UCHYLA  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU WSZELKICH 

GWARANCJI, WARUNKÓW I RĘKOJMI DOTYCZĄCYCH MIKROINWERTERÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH. 

SPÓŁKA ENPHASE ENERGY, INC. (ZWANA DALEJ „ENPHASE”) UDZIELA OGRANICZONEJ GWARANCJI (ZWANEJ DALEJ „GWARANCJĄ NA 

MIKROINWERTER”)  DOSTĘPNEJ  POD  ADRESEM  HTTPS://ENPHASE.COM/WARRANTY  ORAZ  W  ZAŁĄCZNIKU  A.  GWARANCJA  NA 

MIKROINWERTER ZAWARTA W ZAŁĄCZNIKU A MA MOC WIĄŻĄCĄ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI Z WERSJĄ DOSTĘPNĄ 

ONLINE. 

2. Wsparcie dla Klientów, postępowanie reklamacyjne i zakres 
W  celu  uzyskania  wsparcia  w  zakresie  problemów  z  Modułami  fotowoltaicznymi  zawierającymi  mikroinwertery  Enphase  prosimy  

o  kontakt  z Enphase pod adresem https://enphase.com/support/. W przypadku problemów z Modułami  fotowoltaicznymi, Enphase 

przekieruje Państwa do Maxeon. 

W przypadku niespełniania przez Moduł fotowoltaiczny warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji, z zastrzeżeniem stwierdzenia przez 

Maxeon (według swojego uznania), że utrata mocy nie jest następstwem jednego z wyjątków określonych w punkcie 4 poniżej, w okresie 

stosownego Okresu gwarancji Maxeon naprawi, wymieni lub zwróci środki za wadliwy Moduł fotowoltaiczny, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej gwarancji.  

W przypadku problemów wymagających wsparcia lub roszczeń gwarancyjnych niezałatwionych przez Enphase prosimy o niezwłoczny 

kontakt z Maxeon pod adresem: customers@maxeon.com. Po otrzymaniu roszczenia Maxeon może zażądać dostarczenia dodatkowych 

informacji na jego temat, w tym między innymi: stosownych danych rejestracyjnych gwarancji; szczegółowego dowodu zakupu, dostawy 

lub  instalacji;  numeru  seryjnego  i modelowego;  oraz  dowodów dotyczących  podstawy  roszczenia. W  sposób wyraźny  zastrzega  się 

realizację wszystkich ciążących na Maxeon zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji pod warunkiem terminowego przekazania 

pełnego  zakresu  tych  dodatkowych  informacji.  Zwroty  Modułów  fotowoltaicznych  nie  będą  przyjmowane  bez  wcześniejszego 

upoważnienia udzielonego przez Maxeon w formie pisemnej. 

W przypadku uzasadnionego roszczenia z  tytułu niniejszej gwarancji dotyczącego  jakiegokolwiek Modułu fotowoltaicznego, Maxeon, 

według swojego uznania, dokona naprawy, wymiany lub zwrotu środków w wysokości pierwotnej ceny zakupu Modułu fotowoltaicznego 

                                                                        
1 „Zmierzona moc szczytowa” to wartość szczytowej mocy prądu stałego Modułu fotowoltaicznego w Standardowych Warunkach Pomiaru (STC) 
(napromieniowanie 1000 W/m2, AM1,5, 25C., standard kalibracji NREL: natężenie prądu — SOMS, napięcie — LACCS FF) zgodnie z IEC61215, pomiar 
wykonany zgodnie z IEC60904 na złączach prądu stałego, z uwzględnieniem 3% tolerancji pomiaru. Aby pomiar Zmierzonej mocy szczytowej był 
dokładny, wymagana jest prędkość przesuwu na poziomie co najmniej 200 ms. Na żądanie Maxeon może przedstawić szczegółowy opis procedury 
testowej lub wykaz uznanych agencji testujących. 
2 „Minimalna moc szczytowa” to znamionowa moc prądu stałego podana na etykiecie Modułu fotowoltaicznego.  
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objętego  gwarancją. W  przypadku  naprawy  lub  wymiany Maxeon  pokryje  uzasadnione  zwyczajowe  koszty  transportu  zwracanych, 

objętych  gwarancją  Modułów  fotowoltaicznych  z  miejsca,  dokąd  objęte  gwarancją  Moduły  fotowoltaiczne  zostały  przez  Maxeon 

pierwotnie dostarczone, a także wysyłki do tego miejsca naprawionych lub wymienionych Modułów fotowoltaicznych. Zamienne Moduły 

fotowoltaiczne mogą być odnawiane lub regenerowane, będą kompatybilne pod względem elektrycznym i mechanicznym z Modułami 

objętymi gwarancją i będą miały zasadniczo równą lub większą moc.  

W przypadku Modułów fotowoltaicznych instalowanych pierwotnie w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii, 

Maxeon pokryje uzasadnione, niezbędne faktyczne koszty usługi demontażu i ponownego montażu naprawionych lub wymienionych 

Modułów fotowoltaicznych do wysokości 250 € za maksymalnie 5 Modułów oraz po 50 € za każdy następny Moduł, z zastrzeżeniem,  

że  (a) Maxeon ma prawo wyboru usługodawcy wykonującego takie usługi według swojego uznania oraz  (b) Maxeon dokona zapłaty 

kosztów takiej usługi na rzecz usługodawcy. 

W przypadku zwrotu przez Maxeon środków z tytułu uznanej Gwarancji na produkt lub moc, Maxeon zwróci pierwotną cenę zakupu po 

odliczeniu  ceny  rynkowej  wszelkich  dołączonych  Urządzeń  zewnętrznych  (takich  jak mikroinwertery)  w  ciągu  pierwszych  pięciu  lat 

właściwego Okresu obowiązywania gwarancji, a następnie obniżać będzie liniowo kwotę zwrotu o 4,75% rocznie (zwaną dalej „Wartością 

roszczenia”), z zastrzeżeniem, że w przypadku uznania roszczenia z tytułu Gwarancji na moc Maxeon dokona zwrotu Wartości roszczenia 

pomnożonej  przez  procentową  różnicę  pomiędzy  procentową wartością  Gwarantowanej mocy  szczytowej  a  procentową wartością 

Zmierzonej mocy szczytowej (obydwie te wielkości będą wyrażone jako odsetek Minimalnej mocy szczytowej).   

3. Ogólne warunki roszczeń gwarancyjnych 
a) Udzielenie niniejszej Ograniczonej gwarancji, włącznie z wszelkimi prawami i obowiązkami, jest w sposób wyraźny uzależnione od 

uiszczenia przez klienta terminowej płatności w pełnej kwocie. 

b) Wszystkie  roszczenia  gwarancyjne  muszą  być  zgłoszone  we  właściwym  Okresie  gwarancji.  Wszelkie  roszczenia  gwarancyjne 

zgłoszone po Okresie  gwarancji, w  tym  związane  z ukrytymi  lub nieujawnionymi wadami,  są nieważne  i  będą odrzucane przez 

Maxeon. 

c) Okresy Gwarancji  na  produkt  i  Gwarancji  na moc  udzielanych  na  naprawiony  lub wymieniony Moduł  fotowoltaiczny  nie  będą 

wykraczać poza okresy pierwotne. 

d) W  przypadku  użytkowania  Modułów  fotowoltaicznych  na  jakiegokolwiek  rodzaju  platformie  mobilnej  lub  pojeździe  Okresy 

gwarancji ograniczone są do 12 lat. 

e) Wyłącza się całkowicie Moduły fotowoltaiczne użytkowane z systemami pływającymi, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę 

od Maxeon. 

f) W przypadku wymiany Modułów fotowoltaicznych tytuł prawny do wymienionego modułu przechodzi na Maxeon. 

g) Ograniczona gwarancja podlega w pełnym zakresie przeniesieniu na osobę trzecią, pod warunkiem przekazania do Maxeon przez 

osobę  uprawnioną  z  gwarancji  w  ciągu  90  dni  od  przeniesienia:  (i)  powiadomienia  o  przeniesieniu  oraz  (ii)  uzasadnionych 

dokumentów stanowiących dowód przeniesienia. 

4. Wyłączenia i ograniczenia 
Ograniczona gwarancja nie obejmuje: 

a) Modułów  fotowoltaicznych:  (i)  niewłaściwie  użytkowanych,  nadużywanych,  zaniedbanych,  które  uległy  wypadkowi  lub  zostały 

poddane  modyfikacji  (za  niewłaściwe  użytkowanie  uznaje  się  między  innymi  postępowanie  niezgodne  z  wszelkiego  typu 

instrukcjami  montażu,  naprawy,  eksploatacji  i  konserwacji  aktualizowanymi  okresowo  przez Maxeon  lub  Enphase  według  ich 

uznania oraz nieprzestrzeganie wszelkich przepisów prawa, kodeksów, zarządzeń i przepisów branżowych o charakterze krajowym, 

stanowym  i  lokalnym);  (ii)  serwisowanych,  naprawianych  lub  modyfikowanych  przez  osobę  inną  niż  autoryzowany  serwisant 

Maxeon; (iii) poddanych działaniu warunków wykraczających poza określone w specyfikacji wartości dla napięcia prądu, wiatru, 

obciążenia śniegiem, temperatury lub innych parametrów eksploatacyjnych; (iv) poddanych działaniu awarii prądu lub przeciążeniu; 

(v) pośrednio lub bezpośrednio uszkodzonych przez wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar, dym lub działanie sił przyrody; 

(vi) uszkodzonych przez ludzi, aktywność biologiczną lub narażenie na działanie przemysłowych środków chemicznych; lub (vii) ze 

szkłem pękniętym w wyniku uderzenia, lub uszkodzonych w wyniku innych zdarzeń będących poza kontrolą Maxeon. 

b) Wad  kosmetycznych  lub  skutków  normalnego  zużycia  materiałów  oraz  różnic  kosmetycznych  niepowodujących  spadku 

wytwarzanej  mocy  poniżej  Gwarantowanej  mocy  szczytowej.  Normalne  zużycie  materiałów  zastosowanych  w  Module 

fotowoltaicznym  obejmuje  między  innymi  blaknięcie  koloru  ramy,  uleganie  przez  powłokę  szklaną  działaniu  czynników 

atmosferycznych oraz przebarwienia dookoła lub na powierzchni poszczególnych ogniw fotowoltaicznych lub innych elementów 

Modułu fotowoltaicznego.  

c) Modułów  fotowoltaicznych  zamontowanych  w  miejscach,  które  według  wyłącznej  oceny  Maxeon  mogą  mieć  bezpośrednią 

styczność z wodami słonymi.  

d) Modułów  fotowoltaicznych,  których  tabliczki  znamionowe  zawierające  oznaczenie  typu  produktu  lub  numer  seryjny  zostały 

zmienione, usunięte lub są nieczytelne.  
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e) Modułów  fotowoltaicznych  przeniesionych  z  miejsca  pierwotnego  montażu  bez  uzyskania  wyraźnej  zgody  Maxeon  w  formie 

pisemnej. 

f) Modułów fotowoltaicznych niespełniających warunków Gwarancji na moc w wyniku — zgodnie z oceną leżącą w wyłącznej gestii 

Maxeon — wad materiałowych lub w zakresie wykonania lub w wyniku jakichkolwiek innych uszkodzeń Modułów fotowoltaicznych. 

Maxeon  nie  ponosi  odpowiedzialności  ani  nie  jest  zobowiązany wobec  klienta  lub  innej  osoby  trzeciej  z  tytułu  braku  realizacji  lub 

opóźnienia  w  realizacji  jakichkolwiek  postanowień  regulaminu  sprzedaży,  w  tym  niniejszej  Ograniczonej  gwarancji,  w  następstwie 

działania siły wyższej, wojny, zamieszek, strajków, działania sił przyrody, pożaru, powodzi lub wszelkich innych przyczyn lub okoliczności 

będących poza racjonalną kontrolą Maxeon.  

5. Ograniczenie zakresu gwarancji i prawo właściwe 
Z ZASTRZEŻENIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA WŁAŚCIWEGO, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA W SPOSÓB WYRAŹNY 

ZASTĘPUJE I WYKLUCZA WSZELKIE  INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, RĘKOJMIE I WARUNKI. O ILE POSTANOWIENIA 

NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE, RĘKOJMIE 

I WARUNKI, W TYM MIĘDZY  INNYMI GWARANCJE Z TYTUŁU PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZGODNOŚCI RZECZY Z PRZEZNACZENIEM, 

SPOSOBEM UŻYTKOWANIA LUB STOSOWANIA, WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ ORAZ WSZELKIE INNE 

OBOWIĄZKI  I  ZOBOWIĄZANIA  ZE  STRONY  MAXEON  ZOSTAJĄ  W  SPOSÓB  WYRAŹNY  WYŁĄCZONE  I  UCHYLONE.  NIEZALEŻNIE  OD 

POSTANOWIEŃ O ODMIENNEJ TREŚCI MAXEON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE JEST ZOBOWIĄZANY Z TYTUŁU USZKODZENIA 

MIENIA LUB CIAŁA, LUB INNYCH STRAT LUB USZKODZEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ZWIĄZANEJ Z MODUŁAMI 

FOTOWOLTAICZNYMI,  W  TYM  MIĘDZY  INNYMI  Z  WAD  MODUŁU  FOTOWOLTAICZNEGO,  JEGO  UŻYTKOWANIA  LUB  MONTAŻU.  

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH MAXEON NIE JEST ZOBOWIĄZANY Z TYTUŁU UBOCZNYCH, WTÓRNYCH LUB SPECJALNYCH SZKÓD BEZ 

WZGLĘDU  NA  PRZYCZYNĘ  ICH  POWSTANIA.  WYKLUCZA  SIĘ  ZATEM  SZCZEGÓLNIE,  ALE  BEZ  OGRANICZEŃ  STRATY  Z  TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA, STRATY ZYSKÓW, STRATY PRODUKCYJNE ORAZ STRATY PRZYCHODÓW. EWENTUALNE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA MAXEON 

Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ I INNYCH PRZESŁANEK NIE PRZEKROCZĄ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ NA RZECZ MAXEON PRZEZ KLIENTA ZA 

PRZEDMIOTOWY  PRODUKT  LUB  USŁUGĘ,  KTÓRYCH  DOSTAWA,  ZGODNIE  ZE  STANEM  FAKTYCZNYM,  ZOSTAŁA  LUB MIAŁA  ZOSTAĆ 

ZREALIZOWANA,  I  KTÓRE STAŁY SIĘ PRZESŁANKĄ DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO. W NIEKTÓRYCH  JURYSDYKCJACH 

NIEDOZWOLONE  JEST  OGRANICZANIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  Z  TYTUŁU  DOROZUMIANYCH  GWARANCJI  LUB  WYKLUCZANIE 

ODSZKODOWAŃ, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ PAŃSTWA NIE DOTYCZYĆ. 

W PRZYPADKU UZNANIA  PRZEZ  SĄD  LUB  INNY WŁAŚCIWY ORGAN KTÓREGOKOLWIEK  Z  POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ 

GWARANCJI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM LUB NIEMOŻLIWE DO WYEGZEKWOWANIA, POSTANOWIENIE TAKIE ZOSTANIE ZMIENIONE W 

MINIMALNYM ZAKRESIE WYMAGANYM DO TEGO, ABY POZOSTAŁE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NADAL 

OBOWIĄZYWAŁY W PEŁNI I BYŁY SKUTECZNE. 

PRAWEM WŁAŚCIWYM, KTÓREMU PODLEGA NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I ZGODNIE Z KTÓRYM BĘDZIE INTERPRETOWANA, 

JEST  PRAWO  JURYSDYKCJI  MONTAŻU  MODUŁÓW  FOTOWOLTAICZNYCH.  SĄDAMI  WŁAŚCIWYMI  DO  ROZSTRZYGANIA  WSZELKICH 

SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNIE SĄDY WŁAŚCIWE DLA TEJ JURYSDYKCJI. 
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ZAŁĄCZNIK A: Ograniczona gwarancja Enphase Energy, Inc., niektóre kraje Unii Europejskiej  
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