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WARUNKI REJESTRACJI ONLINE W
RAMACH PRZEDŁUŻONEJ
GWARANCJI
Poniższe warunki dotyczące przedłużenia okresu gwarancji (dalej
„Rozszerzona gwarancja”) mają zastosowanie do pierwotnego właściciela
modułu fotowoltaicznego WINAICO („Produkt”) w celu przedłużenia okresu
gwarancji modułu słonecznego WINAICO o dodatkowe 10 lat, tj. z pierwotnych
15 lat do 25 lat od daty produkcji. O ile nie zostało to wyraźnie określone
poniżej, warunki „Ograniczonej gwarancji na produkty fotowoltaiczne
WINAICO” (dalej „Ograniczona gwarancja”) dla konkretnego regionu, w którym
moduł jest zainstalowany, pozostają nienaruszone i skuteczne. Środki
zaradcze określone w ramach wspomnianej Ograniczonej gwarancji pozostają
jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi, a okres gwarancji w niniejszej
Rozszerzonej gwarancji nie wykracza poza okres w niej określony, ani też nie
rozpocznie się nowy okres gwarancji po naprawie.
Niniejsza Rozszerzona Gwarancja jest ważna pod warunkiem spełnienia
poniższych warunków. O ile wyraźnie nie określono inaczej, niniejsza
rozszerzona gwarancja nie ma zastosowania do żadnego innego typu
modułów fotowoltaicznych WINAICO.
1. REGIONY
Ta rozszerzona gwarancja jest dostępna wyłącznie dla klientów modułów
fotowoltaicznych WINAICO w następujących regionach:
1. Europa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypru,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Polska,
Portugalia, Rumunia , Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria i Wielka Brytania.
2. Azja i Pacyfik: Nowa Zelandia, Malezja, Australia, Nowa Kaledonia,
Fidżi
3. Stany Zjednoczone
2. DOZWOLONE TYPY MODUŁÓW *
Rozszerzona gwarancja jest dostępna wyłącznie dla następujących typów
modułów firmy WINAICO:

1. Seria WST-M6, MG i MGL / WSP-M6 o mocy wyjściowej 325 W lub
większej.
2. Seria WST-M6 / WSP-M6 Full Black o mocy wyjściowej 325W lub
wyższej.
3. Seria WSP-MX o mocy wyjściowej 330 W lub większej.
4. Seria WSP-MX Full Black o mocy wyjściowej 325 W lub większej.
5. Niezależnie od powyższego, niniejsza rozszerzona gwarancja nie ma
zastosowania do modułów sprzedawanych jako Outlet, modułów nie
otrzymanych od autoryzowanego instalatora WINAICO lub instalacja
modułów nie była zgodna z instrukcją instalacji WINAICO.
6. Kwalifikujący się typ modułu może ulec zmianie bez powiadomienia.
Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą lub WINAICO.
3. KWALIFIKACJA
1. Rozszerzona gwarancja ma zastosowanie tylko do pierwotnego
nabywcy i traci ważność, jeśli moduł zostanie przekazany lub sprzedany
innemu właścicielowi.
2. Aby złożyć reklamację w ramach Rozszerzonej Gwarancji,
wnioskodawca musi dostarczyć następujące dokumenty oryginalnemu
instalatorowi modułu (-ów), które mają być reklamowane:
o Oryginał faktury za moduł (y) do reklamacji.
o Lista ze wszystkimi numerami seryjnymi modułów do zgłoszenia.
o Projekt elektryczny i rysunek instalacji fotowoltaicznej, na której
zainstalowany jest produkt.
o Certyfikat Rejestracji Rozszerzonej Gwarancji. Ten certyfikat
będzie dostępny dla pierwotnego właściciela, który dokonał
rejestracji online w celu uzyskania niniejszej przedłużonej
gwarancji.
3. Niniejsza Rozszerzona Gwarancja nie ma zastosowania do modułów
bez Certyfikatu Rejestracji lub jeśli pierwotny nabywca nie dokończył
rejestracji online w ciągu 1 (jednego) roku od zakupu.
4. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
1. Zgłaszający powinien zebrać całą wymaganą dokumentację wymienioną
w punkcie 3 niniejszej Umowy, od Sprzedającego od którego pierwotnie
zakupił moduł (y) (zwanego dalej „Pierwotnym Sprzedającym”) podczas
dochodzenia roszczeń w ramach niniejszej Umowy. Niniejsza
rozszerzona gwarancja jest nieważna, jeśli nie ma pełnej dokumentacji.
2. Wszelkie roszczenia związane z rozszerzoną gwarancją należy
kierować od zgłaszającego za pośrednictwem pierwotnego sprzedawcy
do WINAICO.
3. WINAICO zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń
zgłoszonych w ramach niniejszej Rozszerzonej gwarancji, jeśli nie będą
one zawierać pełnej dokumentacji określonej w punkcie 3 niniejszej
Umowy i jeśli pierwotny sprzedawca nie zgłosi roszczenia do WINAICO.

5. WARUNKI OGÓLNE
1. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo, Klient
zgadza się, że nie będzie podejmował żadnych działań, niezależnie od
formy, wynikających z niniejszej Rozszerzonej Gwarancji lub w
jakikolwiek sposób z nią związanych, dłużej niż jeden (1) rok od
wystąpienia przyczyny powództwa.
2. Jeśli część, postanowieni lub zapisu niniejszej Rozszerzonej gwarancji
lub jej zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie
uznane za nieważne lub niewykonalne, takie zastrzeżenie nie będzie
miało wpływu na niniejszą pozostałe zapisy Rozszerzonej gwarancji, a
wszystkie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania
pozostaną niezmienione, oraz w tym celu takie inne części,
postanowienia, klauzule lub zastosowania Rozszerzenia będą
traktowane jako dające się oddzielić.
3. Ta Rozszerzona gwarancja jest ważna od 1 lipca 2020 i stosuje się do
modułu sprzedawanych do klientów po tej dacie, pod warunkiem że
klienci dopłnią rejestracji online i pozyskają Certyfikat rozszerzenia
gwarancji.
4. WINAICO zastrzega sobie prawo do zmiany klauzul lub sposobu
stosowania niniejszej Rozszerzonej Gwarancji bez uprzedniego
powiadomienia, pod warunkiem, że takie zmiany nie mają mocy
wstecznej.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem wersji angielskiej. W przypadku
rozbieżności lub niejasności, obowiązuje wersja angielska.

