SUNGROW Limited – ograniczona gwarancja producenta
1. DEFINICJE
1.1. Niniejsza ograniczona gwarancja producenta obejmuje wszystkie produkty wyszczególnione w punkcie
1.3 sprzedane od dnia 16. marca 2020.
1.2. SUNGROW Power Supply Co., Ltd. („SUNGROW”) udziela ograniczonej gwarancji pod warunkami
opisanymi poniżej na produkty zakupione i zamontowane w następujących regionach pierwszego
uruchomienia:
Unia Europejska (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy); Bośnia i Hercegowina, Norwegia, Szkocja,
Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo, Terytoria Zamorskie krajów Unii Europejskiej i Zjednoczonego
Królestwa.
1.3. „Produkt” oznacza inwertery fotowoltaiczne sprzedawane na rynku dystrybucyjnym i wykorzystywane
głównie w małych projektach i na rynku komercyjno-przemysłowym przez pośredników oraz urządzenia
peryferyjne i akcesoria o mocy od 20 kW do 250 kW.
1.4. „Gwarancja” oznacza ograniczoną gwarancję producenta na produkt.
1.5. „Użytkownik końcowy” oznacza właściciela Produktu lub przedsiębiorstwo upoważnione przez niego do
zgłaszania roszczeń na podstawie niniejszej Gwarancji.
1.6. „Podręcznik” oznacza obowiązującą w chwili zawarcia umowy instrukcję montażu, obsługi i konserwacji
Produktu objętego niniejszą Gwarancją.
1.7. „Lokalizacja” oznacza miejsce, w którym produkt jest montowany w celu pierwszego uruchomienia,
o czym zostaje powiadomiony SUNGROW.
1.8. „Okres gwarancji” oznacza czas, w którym produkt jest objęty niniejszą gwarancją.
1.9. „Rozszerzona gwarancja” oznacza całkowity czas, w którym produkt jest objęty niniejszą gwarancją.
1.10. „Autoryzowany personel SUNGROW” oznacza pracownika, przedstawiciela lub osobę trzecią upoważnioną
bezpośrednio lub pośrednio przez SUNGROW do przeprowadzania prac w ramach niniejszej Gwarancji.

2. OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
2.1. SUNGROW gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad zdefiniowanych przez prawo i że nie odbiega od
specyfikacji SUNGROW.
2.2. Gwarancja może być przeniesiona wraz z przeniesieniem własności z pierwotnego klienta na
użytkownika końcowego, o ile pierwotne miejsce montażu nie uległo zmianie.
2.3. W przypadku, gdyby którykolwiek z Produktów był obarczony wadami, SUNGROW usunie je lub wymieni
produkt według własnego uznania zgodnie z warunkami określonymi poniżej, chyba że okaże się to
niemożliwe lub nieuzasadnione:
2.3.1. Wadliwy Produkt zostanie wymieniony, przy czym SUNGROW zastrzega sobie prawo dostarczenia
innego lub nowszego modelu Produktu albo, gdy jest to uzasadnione, produktu innego producenta.
W przypadku dostarczenia innego modułu Produktu lub produktu innego producenta, Gwarancja
obejmuje również modyfikacje w otoczeniu Produktu wymienianego przez SUNGROW w celu
zagwarantowania jego działania. Pokrycie kosztów tych modyfikacji jest ograniczone do pięćdziesięciu
procent (50%) wartości pojedynczego produktu. Dostawa zostanie zrealizowana typowo od dwóch do
pięciu dni roboczych (od poniedziałku do piątku, wyłączając dni wolne i świąteczne) po zatwierdzeniu
i uznaniu wniosku gwarancyjnego przez SUNGROW, gdy dana część jest na stanie.
Wymienione urządzenie / część będzie objęte/a Okresem gwarancji pierwotnego Produktu.
Jeżeli pozostały Okres gwarancji na pierwotny Produkt jest krótszy niż jeden (1) rok,
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Okres gwarancji zostanie wydłużony do jednego (1) dnia od daty przeprowadzenia wymiany.
Wszelkie części zamienne mogą być częściami nowymi lub regenerowanymi w przypadku, gdy są
starsze niż 6 miesięcy. W przypadku wymiany usuwany Produkt staje się własnością SUNGROW.
Koszt wymiany zostanie poniesiony przez SUNGROW zgodnie z tym, co wyszczególniono poniżej:

Region
przeprowadzenia
usługi
Region A

Kraje lub regiony

Opłata manipulacyjna za produkt
Moc znamionowa > 20 kW

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, 150 € do maksymalnie 100 kW
Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, 180 € do maksymalnie 250 kW
Norwegia, Szwajcaria, Szkocja, Szwecja,
Włochy, Zjednoczone Królestwo
Region B
Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 100 € do maksymalnie 100 kW
Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, 130 € do maksymalnie 250 kW
Węgry,
Region C
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Estonia, Litwa, 80 € do maksymalnie 100 kW
Łotwa, Rumunia, Terytoria Zamorskie
110 € do maksymalnie 250 kW
Inne kraje
Kraje niewymienione na tej liście mają inną n.d.
gwarancję producenta
W przypadku zgłoszenia roszczeń dotyczących więcej niż jednego Produktu, opłaca manipulacyjna
zostanie ograniczona o 50% za każdy kolejny Produkt. Faktury należy wystawić SUNGROW w przeciągu
4 tygodni po wymianie i wysłać podając numer sprawy.
Wszystkie koszty podróży są wliczone i nie będą zwracane oddzielnie.

Koszty dostawy są objęte niniejszą gwarancją pod następującymi warunkami:
Region
przeprowadzenia
usługi
Region A

Region B

Kraje lub regiony

Koszt dostawy i/lub odprawy celnej

Unia Europejska (Austria, Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta,
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia,
Szwecja,
Węgry,
Włochy);
Zjednoczone Królestwo, Szkocja, Norwegia,
Szwajcaria,
Terytoria zamorskie krajów wymienionych
powyżej. Bośnia i Hercegowina, kraje
niewymienione na liście

Pokrywane przez SUNGROW
zgodnie z warunkami DDP na
podstawie Incoterm 2020

Niepokrywane przez SUNGROW

2.3.2. Wysłanie lokalnego personelu serwisowego SUNGROW w celu przeprowadzenia napraw.
2.3.3. Naprawa uszkodzonego produktu w warsztacie należącym do lub wyznaczonym przez SUNGROW
lub personel serwisowy SUNGROW. Koszt transportu uszkodzonego Produktu w przypadku wysyłki
do warsztatu celem naprawy oraz koszt zwrotu Produktu do Użytkownika końcowego przez
spedytora wyznaczonego przez SUNGROW zostanie poniesiony przez SUNGROW zgodnie
z ustaleniami w punkcie 2.2.1.
2.3.4. Kontrola zdalna lub lokalna montażu i zalecenia dotyczące ewentualnych środków naprawczych.
2.3.5. Zbiórka uszkodzonych i wymienianych Produktów będących własnością SUNGROW. Po demontażu
Produktu Użytkownik końcowy / Właściciel / Wysuwający roszczenie gwarancyjne odpowiada za
przechowywanie produktu w sposób fachowy (patrz punkt 7.3) oraz za fachowe zapakowanie
towaru, najlepiej w oryginalne opakowanie, przygotowanie go do odbioru przez przedsiębiorstwo
spedycyjne upoważnione przez SUNGROW oraz za przechowywanie wadliwego Produktu na swój
koszt do sześciu (6) tygodni, dopóki nie zostanie odebrany przez SUNGROW lub przedsiębiorstwo
upoważnione przez SUNGROW. Podczas odbioru Produktu oraz jego załadunku w celu transportu,
Użytkownik końcowy odpowiada zarówno za prawidłowy nadzór nad odbiorem i załadunkiem,
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aby Produkt nie został uszkodzony w transportu, np. wskutek niewłaściwego załadunku,
który mógłby zostać stwierdzony przez Użytkownika końcowego i/lub 4.1.
2.4. Świadczenie dalszych usług zgodnie z punktem 2.2, nie naruszając warunków podanych w punkcie
2.2. 1. jest nieuzasadnione, o ile jest ono nieakceptowalne dla SUNGROW biorąc pod uwagę wartość
Produktu w sytuacji, gdyby był on wolny od tej wady, biorąc pod uwagę wady i/lub w odniesieniu do
rozwiązań alternatywnych dostępnych i możliwych do uznania dla Użytkownika końcowego.
2.5. SUNGROW zastrzega sobie prawo, by zobowiązać Użytkownika końcowego do uiszczenia kaucji przed
świadczeniem usług na rzecz Użytkowników końcowych którzy zalegali lub zalegają z płatnością za
nabyte przez nich produkty lub usługi od przedsiębiorstwa SUNGROW, jego przedstawicieli lub
dystrybutorów.
2.6. SUNGROW może zażądać podpisania deklaracji kosztów w przypadku, gdy właściciel wnioskuje
o dostawę części zamiennej bez możliwości zbadania reklamowanego produktu. Koszt dostawy wskutek
nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego ogranicza się do ceny sprzedaży produktu, kosztów
transportu oraz uzasadnionej opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10%, lecz co najmniej 50 € w przypadku
nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego. Występujący z roszczeniem otrzyma raport z informacją
zwrotną wraz z fakturą. Alternatywne rozwiązanie – w przypadku, gdy dalsze działania wykażą,
że roszczenia wysunięte przez Użytkownika końcowego na podstawie Gwarancji były nieuzasadnione,
SUNGROW zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika końcowego związanymi z tym kosztami
zgodnie z punktem 7.4.
2.7. Okres gwarancji udzielanej na Produkt zamontowany w krajach pierwszego uruchomienia figurujących
na liście w punkcie 1.2 wynosi pięć (5) lat na inwertery oraz pięć (2) lat na urządzenia peryferyjne oraz
akcesoria, w tym baterie. Wszystkie produkty pierwotnie sprzedawane przez Sungrow do sieci
dystrybucyjnej. Datą początkową jest data sprzedaży Użytkownikowi końcowemu (decyduje data
wystawienia faktury) bądź data pierwszego rozruchu pod warunkiem że fakt uruchomienia został
zarejestrowany przez SUNGROW. W każdym wypadku standardowy okres gwarancji na inwertery nie
przekracza sześciu (6) lat od daty produkcji (co można sprawdzić m.in. na podstawie numeru seryjnego
Produktu).Dla wszystkich innych produktów data początkowa nie może być dalsza niż rok po dacie
zawarcia transakcji sprzedaży pomiędzy SUNGROW a dystrybutorem
2.8. Najlepszą drogą zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego jest zwrócenie się do podmiotu znajdującego się wyżej
w łańcuchu dostawców, tzn. właściciel zwraca się do instalatora, instalator do przedstawiciela, przedstawiciel
do Sungrow. Alternatywne punkty kontaktu można znaleźć pod https://www.sungrowpower.com.

3. Rozszerzona gwarancja
3.1. Zakup można wykonać jedynie przez regularnie kanał dystrybucji lub bezpośrednio przez SUNGROW.
Podczas procesu zakupu do dwudziestu czterech godzin (24) po dacie produkcji, którą można rozpoznać
m.in. po numerze seryjnym odpowiedniego produktu, strony mogą uzgodnić „rozszerzoną gwarancję”
dodatkowo w okresie pięcioletnim obowiązywania niniejszej gwarancji zgodnie z pozycją 2.6 warunków
niniejszej gwarancji.
3.2. Obsługa rozszerzonej gwarancji jest podobna do ograniczonej gwarancji producenta, z wyjątkiem
następujących warunków:
3.2.1. Okres rozszerzonej gwarancji odpowiada w swoim zakresie okresowi objętemu przez niniejszą
gwarancję (2.7) i rozszerza ograniczoną gwarancję producenta w zależności od nabytego produktu.
3.2.2. Szczegóły niniejszej umowy, w tym jej warunki (w szczególności cena i długość obowiązywania
rozszerzonej gwarancji) zostały określone w oddzielnej umowie (rozszerzona gwarancja)
w procesie regularnej sprzedaży.
3.2.3. Jeżeli strony uzgodnią rozszerzoną gwarancję poza okres pięciu (5) lat określony w pozycji 2.7
niniejszych warunków gwarancji (rozszerzona gwarancja) zgodnie z oddzielną umową dotyczącą
rozszerzonej gwarancji przy jednoczesnym zawarciu umowy kupna/sprzedaży produktu
z SUNGROW użytkownik końcowy musi dodatkowo, na swoją własną odpowiedzialność:
3.2.3.1. powiadomić SUNGROW o rozszerzeniu gwarancji.
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3.2.3.2. przeprowadzać regularną, fachową konserwację zgodnie z instrukcją inwertera obowiązującego
dla tego produktu oraz na żądanie co roku dostarczyć dowodów jej przeprowadzania.
3.2.3.3. ewentualnie zawrzeć umowę serwisową z SUNGROW dotyczącą konserwacji produktu
nabytego od SUNGROW,
3.2.3.4. lub zawrzeć umowę serwisową z podmiotem trzecim dotyczącą konserwacji nabytego produktu,
3.2.3.5. lub samodzielnie wykonywać konserwację nabywanego produktu zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji SUNGROW.
3.3. Osoba przeprowadzająca konserwację, o ile nie jest to SUNGROW, musi dysponować kwalifikacjami
wymaganymi przez przepisy krajowe lub wyższymi, uznanymi przez SUNGROW oraz musi je okazać na
życzenie.
3.3.1. W przypadku, gdy konserwacja jest przeprowadzana przez niewykwalifikowanego technika,
rozszerzona gwarancja utraci ważność z działaniem wstecznym do ostatniego momentu, w którym
będzie można udowodnić, że konserwacja została przeprowadzona przez osobę wykwalifikowaną
zgodnie z warunkami podanymi w 3.3.
3.4. Wyłączenie z gwarancji zgodnie z punktem 4.0 niniejszej gwarancji producenta pozostaje nienaruszone.
3.5. SUNGROW pokryje koszt dostawy zgodnie z tym, co podano w 2.2.1.
3.6. SUNGROW nie zwróci kosztów manipulacyjnych za produkt podanych w 2.2.1.
3.7. Wszystkie prawa wynikające z rozszerzenia gwarancji zostaną zawieszone w przypadku całkowitego lub
częściowego nieuiszczenia opłaty za produkt lub podzespół, którego dotyczy roszczenie.
3.8. Zakończenie rozszerzonej gwarancji SUNGROW.
Niezależnie od pozycji 4.14 niniejszych warunków gwarancji, SUNGROW ma prawo do wypowiedzenia
rozszerzonej gwarancji w zwykłym trybie, wymagającym 12-miesięcznego wypowiedzenia (zakończenie
umowy z klientem), które będzie skuteczne w pierwszym dniu kalendarzowym danego miesiąca,
o ile SUNGROW uzna, że dalsze świadczenie usług wynikających z rozszerzonej gwarancji stanie się
niemożliwe technicznie lub finansowo w przewidywalnej przyszłości. Dotyczy to w szczególności,
ale nie wyłącznie, sytuacji, w której odpowiednie części zamienne nie będą już dostępne na rynku.

4. WYKLUCZENIA Z GWARANCJI
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, uszkodzeń i/lub strat spowodowanych przez:
4.1. Niewłaściwy transport, obchodzenie się lub dostawę spowodowane przez przedstawiciela, instalatora lub
użytkowników końcowych.
4.2. Nieprawidłowe przechowywanie Produktu przed montażem, chyba że był on przechowywany przez
SUNGROW.
4.3. Nieprzestrzeganie właściwych przepisów i norm.
4.4. Niewłaściwy montaż, nieprzestrzeganie Podręcznika (przy czym „stosowane przepisy i normy wymienione
w punkcie c. mają pierwszeństwo nad Podręcznikiem).
4.5. Użycie i zastosowanie wykraczające poza zakres podany w Podręczniku.
4.6. Zaniedbanie, nadużycie, nieprawidłowe użycie, nieprawidłowa konserwacja lub jej brak, w odniesieniu do
zaleceń Podręcznika. Obejmuje to również przypadki, w których konserwacja jest przeprowadzana przez
niewykwalifikowany personel.
4.7. Zmiany lub modyfikacje, na które SUNGROW nie wyraził pisemnej zgody.
4.8. Zmiany lub próby naprawy przeprowadzane przez osoby inne niż upoważnione przez serwis posprzedażny
SUNGROW.
4.9. Przepięcia pochodzące z sieci fotowoltaicznej (po stronie stałego napięcia) lub z sieci elektrycznej
(po stronie napięcia przemiennego).
4.10. Uszkodzenia spowodowane licznymi błędami izolacji po stronie sieci napięcia przemiennego.
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4.11. Siła wyższa, jak np. przypływ, pożar, powódź, plaga, trzęsienie ziemi lub uderzenie pioruna.
4.12. Uszkodzenia lub wypadki spowodowane działaniem osób trzecich lub przez jakiekolwiek przyczyny
wykraczające poza typowe użycie Produktu.
4.13. Niewystarczająca wentylacja wyposażenia.
4.14. Przestoje lub inne przerwy w działaniu Produktu i/lub instalacji, co obejmuje ale nie ogranicza się do
utraty zysków lub dochodów (lucrum cessans).
4.15. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje bezpieczników, wyłączników antyprzepięciowych, filtrów, innych
zużywalnych części zamiennych, uszkodzeń kosmetycznych / wizualnych oraz normalnego zużycia.
4.16. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje kosztów pracowników Użytkownika końcowego i/lub osób trzecich,
chyba że w Gwarancji postanowiono inaczej.
4.17. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
4.17.1. Nastąpiła modyfikacja lub zmiana numeru seryjnego Produktu, lub gdy nie daje się on jednoznacznie
odczytać.
4.17.2. Użytkownik końcowy nie udostępnia Produktu, którego dotyczy roszczenie, w celu przeprowadzenia
kontroli, testów lub naprawy lub nie umożliwia wystarczającego dostępu do terenu / budynku
w którym reklamowany Produkt jest przechowywany lub zamontowany, lub gdy nie umożliwia on
dostępu do samej instalacji fotowoltaicznej, z którą został zintegrowany reklamowany Produkt
w przypadku, gdy jest on już zainstalowany.
4.17.3. Użytkownik końcowy nie dostarczył dowodu, że w okresie gwarancji była przeprowadzana
konserwacja zgodnie z instrukcją systemu SUNGROW według punktu 3.0.
4.18. Wszystkie prawa wynikające z gwarancji zostaną zawieszone w przypadku całkowitego lub częściowego
nieuiszczenia opłaty za produkt lub podzespół, którego dotyczy roszczenie.

5. INNE PRAWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
5.1. Wszelkie prawa niewymienione w sposób wyraźny w niniejszej Gwarancji nie mieszczą się w jej zakresie.
Prawa umowne lub regulaminowe wynikające z umowy kupna/sprzedaży zawartej przez Użytkownika
końcowego ze Sprzedawcą pozostają nienaruszone i muszą są realizowane w ramach stosunku
umownego.
5.2. Bez naruszenia ustawowych praw Użytkownika końcowego do wysuwania roszczeń wobec SUNGROW,
Użytkownik końcowy najpierw będzie dochodził u sprzedawcy swoich praw określonych w Gwarancji
i związanych z występującymi wadami. Praw objętych niniejszą Gwarancją Użytkownik końcowy może
dochodzić wobec SUNGROW jedynie w sposób subsydiarny, tzn. jedynie w tym przypadku i w takim
zakresie, w jakim sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu. Nie obejmuje to jednak sytuacji,
gdy Użytkownik końcowy jest konsumentem. W takim wypadku prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu
Gwarancji u SUNGROW oraz u producenta jest równoważne i występuje jednocześnie.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
6.1. Zgłaszając roszczenia wynikające z tej gwarancji, użytkownik końcowy musi podać następujące
informacje przez stronę internetową pomocy technicznej SUNGROW, gdy jest ona dostępna:
6.1.1. Produkt i numer seryjny
6.1.2. Kopia faktury i protokół montażu, jeżeli jest dostępny
6.1.3. Krótki opis niezgodności lub wady obejmujący wszelkie kody usterek oraz dotychczas
przeprowadzone działania.
6.1.4. Użytkownik końcowy musi przeprowadzać regularną konserwację zgodnie z instrukcją inwertera
obowiązującego dla tego produktu oraz musi udokumentować jej wykonanie.
6.2. Użytkownik końcowy udostępni serwisowi SUNGROW nieodpłatnie personel dysponujący
wystarczającym dostępem do Lokalizacji, w razie potrzeby (wysokość górnych montowanych elementów
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przekraczająca 1,80 m) odpowiedni sprzęt do podnoszenia oraz wszelkie wskazówki niezbędne,
aby dostać się do Lokalizacji. SUNGROW nie ponosi odpowiedzialności, gdy pomimo wcześniejszego
ustalenia terminu nie jest zapewniony dostęp do miejsca naprawy. Użytkownik końcowy może zostać
obciążony wszelkimi kosztami powstałymi dla SUNGROW w przypadku, gdyby z powodu braku dostępu
do Lokalizacji konieczna okazałaby się kolejna wizyta.
6.3. Użytkownik końcowy bądź przedstawiciel odpowiada za udostępnienie oraz poinformowanie o stanie
lokalizacji. Użytkownik końcowy odpowiada również za powiadomienie SUNGROW o wszelkich
niebezpieczeństwach występujących w Lokalizacji oraz musi zagwarantować, że Lokalizacja będzie
wolna od przeszkód oraz że będą tam przestrzegane wszystkie środki ostrożności. Użytkownik końcowy
bądź przedstawiciel powinni być obecni aby odebrać lokalizacje po zakończeniu dziennych czynności.
6.4. Użytkownik końcowy odpowiada za zapewnienie prawidłowego i fachowego przechowywania wszelkich
towarów w miejscu suchym i zadaszonym (szczegółowe zalecenia podano w Podręczniku).
6.5. W przypadku, gdyby badanie na miejscu, badanie odbiorcze lub badanie podczas naprawy pokazało, że
przyczyna wady nie jest objęta niniejszą Gwarancją, SUNGROW zastrzega sobie prawo do obciążenia
Użytkownika końcowego powstałymi kosztami lub wydatkami obejmującymi, lecz nie ograniczającymi się
do wezwań serwisowych, które pokazały, że nie jest przeprowadzana konserwacja korekcyjna, wymianę
sprzętu, montaż, materiały, koszty dostaw, koszty podróży i robocizny pracowników SUNGROW lub
pracowników upoważnionych przez SUNGROW. W przypadku dalszych usług wykonanych na podstawie
nieuzasadnionych roszczeń i nieobjętych niniejszą Gwarancją, koszt robocizny pracowników SUNGROW
będzie wynosił dziewięćdziesiąt (90) EUR/godzinę w normalnych godzinach pracy, sto trzydzieści pięć
(135) EUR/godzinę w dni świąteczne i weekendy, przy czym maksymalny koszt dzienny w dniu roboczym
wynosi tysiąc (1000) EUR, a w dniu świątecznym tysiąc pięćset (1500) EUR, co obejmuje podróż od
najbliższego warsztatu serwisowego do reklamowanego urządzenia i z powrotem (wszystkie powyższe
ceny są cenami netto, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT, o ile ma zastosowanie).
SUNGROW zastrzega sobie prawo do dostosowania cen. W przypadku zmian lub modyfikacji Sungrow
powiadomi o tym z wyprzedzeniem.

7. INNE OGRANICZENIA
7.1. Obowiązki SUNGROW związane z niniejszą Gwarancją zakładają uiszczenie SUNGROW,
jego przedstawicielstw, dystrybutorów lub autoryzowanych przedstawicieli wszystkich zaległych płatności
za Produkty (wraz z ewentualnymi odsetkami). Dopóki SUNGROW nie otrzyma zaległych płatności za
Produkty zgodnie z warunkami umowy, na podstawie której został sprzedany produkt, na podstawie
niniejszej Gwarancji nie powstają dla SUNGROW żadne obowiązki. W takim okresie okres Gwarancji będzie
biec nadal, a jej termin nie zostanie wydłużony w momencie uiszczenia zaległych lub należnych kwot.
7.2. Niniejsza Gwarancja zostaje zawieszona, bez wydłużenia Okresu gwarancji w przypadku i podczas
trwania wojny, zamieszek, terroru, sabotażu, strajku, klęsk żywiołowych i podobnych zdarzeń w regionie
Lokalizacji.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Niniejsza Gwarancja stanowi jedyną i wyłączną podstawę roszczeń wysuwanych wobec SUNGROW
w odniesieniu do objętych nią produktów. Wszelkie inne gwarancje, warunki, zapewnienia lub
przedstawienia przekazane przez SUNGROW i dotyczące wyszczególnionych produktów, ustne lub
pisemne, wyraźne lub domniemane, ustawowe lub inne, umowne, obejmujące ale nie ograniczające się
do zapewnień możliwości wprowadzenia na rynek lub zdatności do określonego celu oraz jakiekolwiek
podobne zapewnienia, warunki, gwarancje lub przedstawienia zostają niniejszym wykluczone; zgodnie
z warunkami określonymi w punkcie 9.2 i nie naruszając praw Użytkownika końcowego określonych
w punkcie 6,1, zdanie 2.
8.2. 9.2. Personel serwisowy SUNGROW odpowiada za wszelkie inne roszczenia dotyczące szkód wysuwane
na podstawie niniejszej Gwarancji jedynie w następującym zakresie:
8.2.1. SUNGROW odpowiada za działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.
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