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OGRANICZONA GWARANCJA BLUESUN SOLAR 

 MODUŁ SOLARNY BSM500PM5-72SB  
 

Bluesun Solar Energy Tech. Co., Ltd (dalej „Bluesun”) zapewnia następującą ograniczoną 
gwarancję na produkowane przez siebie moduły solarne (dalej: „moduły”), zgodnie z warunkami 
określonymi poniżej. 

 
1. OGRANICZONA GWARANCJA NA MATERIAŁ I WYKONANIE (DALEJ: „GWARANCJA NA 
PRODUKT”) 

 
Bluesun gwarantuje, że moduły BSM500PM5-72 są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych 
warunkach użytkowania, instalacji i konserwacji, w ciągu 18 lat od daty dostawy. Jeśli   materiały i / lub procesy użyte 
do produkcji modułu okażą się wadliwe, Bluesun naprawi, wymieni lub zrekompensuje Kupującemu takie moduły, 
w zależności od tego co Bluesun uzna za stosowne. 
 

 
2. OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI (DALEJ: „GWARANCJA WYDAJNOŚCI”) 

 
Tolerancja między Mocą Deklarowaną (LABEL POWER) a raportem Flash wynosi 0-5 W. Spadek wydajności w 
stosunku do okresu użytkowania przedstawia karta charakterystyki produktu którego dotyczy niniejsza gwarancja. 
Jeśli wydajność modułów solarnych nie będzie zgodna z niniejszą gwarancją, Bluesun naprawi, wymieni lub 
wyrówna straty mocy modułów, wedle uznania Bluesun. Naprawa, wymiana i dodatkowa dostawa to jedyne i 
wyłączne świadczenia gwarantowane w ramach niniejszej gwarancji mocy wyjściowej, która jest ograniczona do 
wyżej wymienionych okresów. 
 

 
3. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA GWARANCJI 

 
 

Powyższe ograniczone gwarancje nie mają zastosowania, jeśli Bluesun stwierdzi, według własnego uznania, że 
moduł był nieprawidłowo obsługiwany lub niewłaściwie używany. Lub też narażony na wypadki lub uszkodzony w 
wyniku niewłaściwego użytkowania, modyfikacji, niewłaściwej instalacji lub użytkowania, zaniedbania przy 
przechowywaniu, transporcie lub obsłudze, lub naprawiany lub zmodyfikowany - w jakikolwiek sposób - przez osobę 
inną niż Bluesun lub przez niego upoważnioną stronę trzecią. 
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Dalsze wyłączenia ograniczonych gwarancji obejmują wady: 

 
• Spowodowane uderzeniami z zewnątrz, np. przez wadliwą część wyposażenia, sprzęt, urządzenia, komponenty 
systemu, takie jak diody obejściowe, kable połączeniowe, falowniki itp., które zostały połączone z modułem przez 
osobę inną niż z Bluesun lub spowodowane wadliwą konstrukcją, konfiguracją lub planowaniem instalacji. 
• Spowodowane wadliwym okablowaniem lub instalacją lub niewłaściwą obsługą podczas tych prac; 
• Spowodowane działaniem w nieodpowiednim środowisku lub nieodpowiednimi metodami, które odbiegały 
od instrukcji w specyfikacji produktu i / lub instrukcji obsługi i / lub etykiety; 
• Spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak błoto na szybie, zanieczyszczenia lub uszkodzenia 
spowodowane dymem, solą, kwaśnym deszczem itp. 
• Spowodowane użyciem na obiektach mobilnych, takich jak samochody, statki itp. 
• Spowodowane siłą natury, działaniem siły wyższej lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami będącymi 
poza wpływem Bluesun, na przykład trzęsienie ziemi, tajfun, trąba powietrzna, erupcja wulkanu, powódź, 
błyskawice, uszkodzenia spowodowane śniegiem itp. 

 
W takich wypadkach powyższe gwarancje zastępują, a także wykluczają wszelkie inne gwarancje jawne lub 
dorozumiane, w tym, ale nie tylko, wynikające z prawa handlowego i tych, które są odpowiednie do konkretnego 
zastosowania, a także wszelkie inne obowiązki i zobowiązania Bluesun, chyba że te gwarancje, zobowiązania i 
zakresy odpowiedzialności, które zostały odrzucone w niniejszym dokumencie, są wyraźnie zadeklarowane przez 
Bluesun w formie pisemnej. Bluesun nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub dodane straty i 
/ lub szkody. 

 
4. WARUNKI OGÓLNE 

 
Bluesun zastrzega sobie prawo do dostarczenia innego rodzaju modułu o różnej wielkości, formie, kolorze i / lub 
wydajności, jeśli rodzaj modułu poddanego reklamacji nie jest już produkowany w momencie reklamacji. Naprawa, 
wymiana lub dodatkowa dostawa modułu nie odnawia ani nie przedłuża okresu gwarancji. Wymieniony moduł jest 
własnością Bluesun. 

 
5. UZYSKANIE WYKONANIA GWARANCJI 

 
Jeśli „Klient” uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Musi on niezwłocznie 
powiadomić (a) dystrybutora, który sprzedał moduły fotowoltaiczne lub (b) dowolnego autoryzowanego dystrybutora 
„Bluesun”, o roszczeniu na piśmie lub (c) przesłać takie powiadomienie bezpośrednio do „Bluesun”. Wraz z 
powiadomieniem „Klient” powinien dołączyć dowód daty sprzedaży, która dotyczy zakupu Produktów Solarnych. W 
takiej sytuacji dealer lub dystrybutor „Klienta” udzieli porady na temat procedury składania roszczenia. W przypadku 
udowodnionej wady zaistniałej w ciągu pierwszych 18 lat po dacie sprzedaży pierwotnemu użytkownikowi końcowemu 
(zgodnie z chińskim prawem gwarancyjnym) „Bluesun” naprawi lub wymieni wadliwy produkt. Wszystkie reklamowane 
moduły są gromadzone i magazynowane bezpłatnie na terenie należącym do dystrybutora „Bluesun”. Będą one 
odbierane kilka razy w ciągu roku przez „Bluesun”. Ograniczone gwarancje nie pokrywają żadnych kosztów transportu 
związanych ze zwrotem modułów fotowoltaicznych ani ponownej wysyłki naprawionych lub wymienionych modułów 
fotowoltaicznych, ani kosztów związanych z instalacją, demontażem lub ponowną instalacją modułów 
fotowoltaicznych. Roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane, jeśli numer seryjny modułów fotowoltaicznych 
został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny. 
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6. KLAUZULA SALWATORYJNA 
 

Jeżeli część, postanowienie lub klauzule niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub jej zastosowanie do jakiejkolwiek osoby 
lub okoliczności, zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka sytuacja nie będzie miała 
wpływu na wykonanie Umowy i zachowa ważność wszystkich innych części, postanowień, klauzul lub zastosowań 
niniejszej Ograniczonej Gwarancji, i w tym celu części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej 
Ograniczonej Gwarancji są traktowane jako rozdzielne. 

 
7. SPORY 

 
Żadne działanie, niezależnie od formy, w jakikolwiek sposób związane z niniejszą Ograniczoną Gwarancją, nie 
może  zostać wniesione przeciwko „Bluesun” po upływie więcej niż jednego (1) roku po powstaniu przyczyny 
roszczenia. W przypadku rozbieżności stanowisk dotyczących roszczenia gwarancyjnego, do ostatecznego 
rozstrzygnięcia roszczenia zaangażowany będzie międzynarodowy instytut testowy pierwszej klasy, taki jak 
Frarmhofer ISE we Fryburgu / Niemcy lub TUV Nadrenia w Kolonii / Niemcy. 
 

 

8. ROSZCZENIA 
 
Jeśli Klient uważa, że roszczenie jest jednoznacznie uzasadnione, niezwłocznie poinformuj o tym firmę Bluesun 
w formie pisemnej. Bluesun nie zaakceptuje dostawy odzyskanego modułu bez wyraźnego żądania wykonania 
takiej dostawy pochodzącego od firmy Bluesun. 
 
9. KONTAKT 
 
W sprawie roszczenia gwarancyjnego lub pomocy technicznej prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym 
lub lokalnym autoryzowanym dystrybutorem : 
 
Gorąca linia serwisowa: +86 158 5821 3997 
 
Email: info@bluesunpv.pl 
Website: www.bluesunpv.pl 
 
Adres autoryzowanego dystrybutora : 
 
Bluesun Solar Polska Sp. z o.o. 
47-246 Stara Kuźnia 
ul. Szkolna 7 

 
 
 


