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Warunki gwarancyjne  
dla paneli fotowoltaicznych z serii MONO 

 

A. Modele objęte gwarancją: 
EMP HET-310S60A 

EMP HET-340S60AH 

EMP HET-370M60AH 

EMP HET-370M60AH FULL BLACK 

EMP HET-410M66AH 

 

B. Gwarant 
Podmiotem realizującym świadczenia niniejszej gwarancji jest producent: 

Zhengzhou Hetech Energy Co., Ltd. No.92th Huayuan Road, Zhengzhou City Henan, China,  
działając bezpośrednio, bądź pośrednio poprzez swojego wyłącznego dystrybutora na terenie  
Unii Europejskiej, spółkę Renevo sp. z o.o., ul. Dietla 50, 31-039 Kraków. 

 

C. Towary objęte gwarancją 
Niniejsza gwarancja dotyczy modułów fotowoltaicznych, wprowadzonych na rynek Unii Europejskiej 
poprzez oficjalnego przedstawiciela firmy Zhengzhou Hetech Energy, spółkę Renevo sp. z o.o., zwaną 
dalej dystrybutorem. 

 

D. Zakres gwarancji 
Producent zapewnia dwa niezależne rodzaje gwarancji: (1) gwarancję na produkt oraz (2) gwarancję 
na moc produkowaną przez produkt. 

1. Gwarancja na produkt 
Producent zapewnia 12 letnia gwarancję na panel fotowoltaiczny w zakresie wad 
materiałowych oraz jakościowych powstałych w procesie produkcji. 

2. Gwarancja na moc produktu 

Producent zapewnia zabezpieczenie na wypadek utraty mocy wyjściowej w okresie 25 lat od 
daty wejścia gwarancji w życie. Utrata mocy wyjściowej jest obliczana przez porównanie 
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minimalnej nominalnej mocy modułu w standardowych warunkach z rzeczywistą mocą 
wyjściową w standardowych warunkach. 

1 rok – producent gwarantuje moc wyjściową równą lub wyższą niż 97% mocy nominalnej 
nowego produktu. 

10 rok - producent gwarantuje moc wyjściową równą lub wyższą niż 91% mocy nominalnej 
nowego produktu. 

25 rok producent gwarantuje moc wyjściową równą lub wyższą niż 82% mocy nominalnej 
nowego produktu. 

Jako moc nominalną przyjmuje się moc podaną przez producenta w karcie katalogowej  
i mierzoną w warunkach standardowych STC zgodnie z normą IEC 60904-1. 

Okres gwarancji liczony jest od dnia montażu produktu dla użytkownika końcowego. 

 

Producent zapewnia, że wszystkie sprzedawane moduły są w stanie spełnić wartość gwarancyjną 
podaną powyżej w ciągu 25 lat okresu gwarancji mocy od Daty Wejścia Gwarancji w życie.  
W przypadku gdy strata mocy przekracza wartość gwarantowaną przez Zhengzhou Hetech Energy 
i firma Zhengzhou Hetech Energy przypisuje taką stratę wadom materiałowym lub produkcyjnym, 
lub wspomniana strata mocy jest dalej weryfikowana (wymagane przez klientów) przez zewnętrzną 
instytucję badawczą (uzgodnioną pomiędzy klientem a Zhengzhou Hetech Energy), to firma 
Zhengzhou Hetech Energy przy udziale Renevo sp. z o.o. dokona według uznania oceny i zapewni 
środki zaradcze w formie (1) zapewnienia dodatkowych modułów uzupełniających straty mocy jak 
powyżej; lub (2) naprawy lub wymiany wadliwych modułów i zapewni bezpłatną wysyłką do miejsca 
pierwszej dostawy. Rekompensaty w podanej powyżej w "Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej” 
są jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym. Uwaga: Jeśli klient stwierdzi, że wadliwe moduły 
muszą zostać zwrócone przed naprawą to koszty transportu muszą zostać poniesione przez klienta. 
Jeśli zewnętrzna instytucja badawcza potwierdzi, że odpowiedzialność leży w zakresie gwarancji 
jakości Zhengzhou Hetech Energy przy udziale Renevo sp. z o.o. to koszty wysyłki mogą zostać 
zwrócone zgodnie z opłatą za przewóz lub powiązaną fakturą dostarczoną przez klienta. 

 

E. Warunki i wykluczenia 
1. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie moduły które zostały zainstalowane po raz 

pierwszy, u pierwszego użytkownika końcowego. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie panele które zostały zainstalowane w sposób poprawny, 

przez osoby bądź firmy posiadające odpowiednią wiedzę i narzędzia, a także w sposób 
zgodny przepisami budowlanymi, elektrycznymi oraz zgodnie z technologią instalacji 
modułów opisaną w instrukcji montażu produktu. 

3. Producent odmówi świadczeń gwarancyjnych na szkody powstałe wskutek nieprawidłowego 
obchodzenia się z panelami, nieprawidłowego ich składowania i transportu, nieprawidłowo 
wykonanego montażu lub z powodu niewłaściwego wykonania podłączeń elektrycznych. 

4. Gwarancja na produkt obejmuje wady materiałowe oraz jakościowe powstałe w procesie 
produkcji. Charakterystyka procesu produkcyjnego zakłada niewielkie odchylenia  
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w odcieniach barw wafli krzemowych wykorzystanych w produkcji paneli. W efekcie barwy 
poszczególnych paneli mogą w niewielkim stopniu różnić się od siebie. Odchylenia te nie 
wpływają na wydajność paneli i nie stanowią wady produkcyjnej, nie stanowią zatem również 
podstawy do roszczenia gwarancyjnego. 

 

F. Postępowanie gwarancyjne 
W przypadku zaistnienia na terenie Unii Europejskiej zdarzenia objętego niniejszą gwarancją 
użytkownik powinien skontaktować się w pierwszej kolejności z Renevo sp. z o. o. lub producentem. 

Po otrzymaniu zgłoszenia dystrybutor lub producent wstępnie zweryfikuje zgłoszenie, a następnie 
wskaże drogę dalszego postępowania – adres i formę wysyłki przedmiotu do serwisu, a także 
informacje o koniecznych informacjach lub dokumentach dodatkowych (takimi jak zdjęcia produktu, 
miejsca instalacji, protokół pomiaru parametrów) które należy dostarczyć wraz z przedmiotem. 

Po otrzymaniu potencjalnie wadliwego produktu, producent lub dystrybutor przeprowadzą 
weryfikację zgłoszonej usterki. W przypadku stwierdzenia usterki objętej gwarancją, producent lub 
dystrybutor wymienią wadliwy produkt na produkt nowy lub sprawny produkt równoważny, a także 
odeślą produkt ten do użytkownika na swój koszt. 

W przypadku nie stwierdzenia usterki, bądź stwierdzenia usterki nie objętej niniejszą gwarancją, 
producent bądź dystrybutor obciążają zgłaszającego: kosztami wysyłki zwrotnej oraz kosztami 
ekspertyz zewnętrznych jeśli będą one konieczne do potwierdzenia lub wykluczenia usterki (np. 
badanie przez zewnętrzne centrum jakościowe). Zgłaszający zostanie poinformowany o 
konieczności i kosztach wykonania dodatkowej ekspertyzy zewnętrznej przed jej wykonaniem. 

Wymiana produktu na równoważny lub nowy nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancyjnego. 

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają przepisy prawa 
cywilnego właściwego dla kraju dystrybutora bądź producenta. 

 

 

Obowiązuje od 22 listopada 2021 r. 

 

 

 

 


