
Warunki Ograniczonej Gwarancji JA Solar.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") udzielana jest przez firmę JA Solar Co., Ltd. z 
siedzibą w Building No.a, Noble Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Pekin, Chiny 
{100160) lub jej następców prawnych lub cesjonariuszy (zwanych dalej łącznie "JA Solar") dotyczy wyłącznie
modułów opisanych w punkcie 1 niniejszego dokumentu.
1. Definicja modułów
Niniejsza Gwarancja obejmuje następujące modele modułów fotowoltaicznych,
wyprodukowanych przez firmę JA Solar lub jej autoryzowanych producentów:
Moduły monokrystaliczne (single glass):
JAM60S XX -XXX/ XX; JAM72S XX -XXX/XX;
Moduły monokrystaliczne (double glass):
JAM60 DXX -XXX/ XX; JAM72 O.XX-XXX I XX ;
Moduły polikrystaliczne (single glass):
JAP 60 SXX-XXX/XX;JAP72SXX-XXX/XX ;
Moduły polikrystaliczne (double glass):
JAP60 DXX -XXX/ XX; JAP 72O.XX -XXX I XX:
Uwaga: "X" oznacza typ oraz moc modułu typy modułu o różnej mocy
2. Data obowiązywania gwarancji, beneficjent rzeczywisty
2.1 Niniejsza Gwarancja obowiązuje od 01.04.2019 (dalej "Data rozpoczęcia gwarancji") i dotyczy modułów 
sprzedanych po Dacie rozpoczęcia gwarancji (za datę sprzedaży uważa się datę wskazaną w dokumentacji 
sprzedażowej dołączonej do modułów, sprzedanych przez firmę JA Solar lub spółki powiązane). Moduły 
sprzedane przed "Datą rozpoczęcia gwarancji" podlegają gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. 
Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez ten sam okres co Gwarancja Produktu oraz Gwarancją Mocy 
Szczytowej danego modułu.
2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Gwarancji jest pierwszy użytkownik końcowy, który nabył 
moduł bezpośrednio lub pośrednio od firmy JA Solar lub od któregokolwiek z jej producentów lub 
dystrybutorów lub z innego legalnego źródła (zwanym dalej "Klientem") oraz wszelkich dozwolonych 
następców lub cesjonariuszy takiego Klienta zgodnie z punktem 7 niniejszego dokumentu. Firma JA Solar 
może wystosować pisemna prośbę do Klienta o potwierdzenie własności modułu.
2.3 Niniejsza Gwarancja obowiązuje od jednej z wcześniejszych dat:
(i) data dostarczenia modułów Klientowi przez firmę JA Solar lub jednego z autoryzowanych producentów lub
(ii) sześć (6) miesięcy od wysłania Modułu z fabryki JA Solar zgodnie z numerami seryjnymi zakupionych 
modułów (dalej "Początek gwarancji").
3. Gwarancjaoduktu
3.1 Gwarancja produktu
JA Solar gwarantuje, że moduły, które zostały zainstalowane, użytkowane oraz serwisowane
w normalnych warunkach eksploatacyjnych oraz zgodnie z instrukcją oraz specyfikacją
produktu (instrukcję można dodatkowo pobrać ze strony www.Jasolar.com) będą:
1 ) wolne od wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które
mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie oraz,
2) zgodne ze specyfikacją techniczną dołączoną do produktu (dalej "Gwarancja Produktu") Niniejsza 
Gwarancja nie obejmuje zmian w wyglądzie (w tym między innymi zmian koloru) oraz zmian związanych z 
eksploatacją produktu (w tym zarysowań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego,rdzy, pleśni itp.), które 
wystąpią po dostarczeniu lub zainstalowaniu modułów. Gwarancja produktu nie obejmuje mocy wyjściowej 
ani wydajności modułów, które zostały objęte osobna gwarancją, o której mowa w punkcie 3.2.
3.2 Gwarancja mocy szczytowej
JA Solar udziela Klientowi gwarancji na moc szczytową na okres 25 lat dla modułów typu single glass oraz
30 lat dla modułów typu double glass, począwszy od daty obowiązywania gwarancji na moc szczytową:
1 ) moduły monokrystaliczne single glass (JAM60S XX -XXX/XX; JAM72S XX -XXX/XX): W pierwszym roku 
obowiązywania gwarancji strata mocy nie przekroczy 2,5%.
Od 2 do 25 roku obowiązywania gwarancji, strata mocy wyniesie 0,6% na rok. Moc szczytowa nie spadnie 
poniżej 83,1 % nominalnej mocy wyjściowej.
2) moduły polikrystaliczne single glass (JAP60SXX-XXX/XX; JAP72SXX-XXX/XX): W pierwszym roku 
obowiązywania gwarancji strata mocy nie przekroczy 2,5%. Od 2 do 25 roku obowiązywania gwarancji strata
mocy wyniesie 0,7 % na rok. Moc szczytowa nie spadnie poniżej 80,7% nominalnej mocy wyjściowej.
3) moduły monokrystaliczne double glass (JAM60DXX-XXX/XX; JAM72DXX-XXXIXX): W pierwszym roku 
obowiązywania gwarancji strata mocy nie przekroczy 2,5%. Od 2 do 30 roku obowiązywania gwarancji strata
mocy wyniesie 0,5 % na rok. Moc szczytowa nie spadnie poniżej 83 % nominalnej mocy wyjściowej.
4) moduły polikrystaliczne double glass (JAP60DXX-XXX/XX; JAP72DXX-XXX/XX): W pierwszym roku 
obowiązywania gwarancji strata mocy nie przekroczy 2,5%. Od 2 do 30 roku obowiązywania gwarancji strata
mocy wyniesie 0,5 % na rok. Moc szczytowa nie spadnie poniżej 83% nominalnej mocy wyjściowej.
Uwaga: "X" oznacza typ oraz moc modułu typy modułu o różnej mocy



Objaśnienie obowiązujących pojęć:
Nominalna moc wyjściowa: moc wyjściowa mierzona w standardowych warunkach testowania,
którą można znaleźć na oryginalnej tabliczce znamionowej.
Standardowe warunki testowania lub STC:
a) widmo źródła światła: AM 1,5;
b) naświetlenie 1000 W na m2
c) temperatura ogniwa 25°C przy właściwym kącie naświetlenia.
Pomiary zostały wykonane zgodnie z normą IEC61215 (odpowiednik GB/T 9535) na zaciskach puszek 
przyłączeniowych z uwzględnieniem standardów kalibracji firmy JA SOLAR obowiązujących podczas 
produkcji modułów. Standardy kalibracji muszą być zgodne z normami stosowanymi przez międzynarodowe 
instytucje posiadające odpowiednie akredytacje.
Moc szczytowa: moc wyjściowa generowana przez moduły podczas okresu obowiązywania gwarancji, 
mierzona zgodnie z STC oraz normą IEC61215, z uwzględnieniem tolerancji na błąd pomiarowy.
Spadek mocy: wartość dodatnia uzyskana z poniższego wzoru, wyrażona w procentach:
Spadek mocy = 100% *(Nominalna moc wyjściowa - moc szczytowa)/Nominalna moc wyjściowa
Aby uniknąć wątpliwości oraz wyłączając zapisy, które mogłyby stanowić inaczej, Gwarancja Mocy
Szczytowej dla modułów double glass dotyczy wyłącznie części frontowej tych modułów.
3.3 Wyjątki
Gwarancja Produktu oraz Gwarancja Mocy Szczytowej, o których mowa odpowiednio punktach
3.1 oraz 3.2 nie obowiązują w przypadku następujących uchybień:
1 ) Niewłaściwe użytkowanie modułu lub uszkodzenie modułu w wyniku wypadku lub aktów wandalizmu. Nie
dotyczy uszkodzeń spowodowanych podczas przechowywania, transportu oraz przeładunku modułów przez 
firmę JA Solar lub jej autoryzowanych producentów.
2) Instalowanie, użytkowanie oraz serwisowanie modułów w sposób niezgodny z instrukcją montażu, 
specyfikacją produktu oraz instrukcją obsługi.
3) Instalowanie oraz serwisowanie modułów przez niewykwalifikowany personel.
4) Modyfikowanie oraz naprawianie modułów na własną rękę. Instalowanie oraz łączenie modułów z 
produktami, które nie zostały autoryzowane przez firmę JA Solar oraz w sposób niezgodny z instrukcją 
obsługi bez uprzedniej zgody JA Solar.
5) Instalowanie modułów, które zostały naprawione lub wymienione przez firmę JA Solar w ramach
gwarancji w lokalizacjach innych niż te, w których były pierwotnie zamontowane.
6) Usuwanie, modyfikowanie lub wymazywanie numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej, co 
uniemożliwia identyfikację produktu.
7) Instalowanie modułu w systemach fotowoltaicznych, które nie są zgodne z certyfikacjami danego
modułu oraz nie spełniają obowiązujących norm (np. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018).
8) Instalowanie modułów w urządzeniach ruchomych (z wyłączeniem fotowoltaicznych systemów śledzenia),
takich jak pojazdy, statki itp. lub na obiektach morskich.
9) Wystawianie modułów na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych takich jak: wyjątkowo 
wysoka temperatura otoczenia, kwaśne opady atmosferyczne (w tym śnieg), piasek, korozja, słone 
powietrze, zanieczyszczone powietrze, gleba lub woda gruntowa oraz pleśń. Uszkodzenia powstałe w 
wyniku wybuchu oraz użytkowania modułów w pobliżu ognia oraz dymu.
10) Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą: błyskawice, grad, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powodzie, 
ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, wybuchy wulkanów, meteoryty ruchy tektoniczne,
obsunięcia ziemi, lub uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta.
11 ) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane w wyniku aktów wandalizmu dokonywanych przez 
osoby trzecie takich jak: wypadki, zamieszki, wojna, powstania itp.
12) Uszkodzenia powstałe w wyniku awarii w elektrowni fotowoltaicznej, w której zainstalowano moduły, 
spowodowane jakimkolwiek czynnikiem zewnętrznym. Czynniki ekstremalne obejmują między innymi 
wahania napięcia, skoki mocy, nadmiar prądu, awarię zasilania, prace serwisowe wykonywane przez 
niewykwalifikowany personel lub inne usterki występujące w systemie zasilania (niezależnie od tego, czy 
takie usterki są spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony Klienta).
Ponadto, Gwarancja Produktu oraz Gwarancja Mocy Szczytowej, o których mowa odpowiednio w punktach 
3.1 oraz 3.2, nie dotyczą modułów, za które JA Solar oraz autoryzowani producenci nie
otrzymały całości lub części należności za sprzedaż modułów. (niezależnie od tego, czy Klient jest 
dłużnikiem z tytułu tej należności). W przypadku, gdy JA Solar skorzysta z prawa do odrzucenia roszczenia 
gwarancyjnego na podstawie niniejszego postanowienia, Klient może dokonać płatności na rzecz JA Solar w
celu uzyskania prawa do roszczenia. Jeżeli Klient nie był dłużnikiem, wówczas po dokonaniu płatności, może
on dochodzić roszczeń od faktycznego dłużnika. W tym celu JA Solar może wydać stosowny dokument 
informujący o przekazaniu zadłużenia.

4. Roszczenia
4.1 Okres składania roszczeń gwarancyjnych
Roszczenia z tytułu Gwarancji Produktu oraz Gwarancji Mocy Szczytowej muszą być składane na piśmie do 



firmy JA Solar w okresie ich obowiązywania. Firma JA Solar ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia 
gwarancyjne składane poza danym okresem gwarancyjnym.
4.2 Ciężar dowodu
W każdym przypadku ciężar dowodu w odniesieniu do wszelkich roszczeń zgłaszanych przez Klienta 
spoczywa na nim. Roszczenie gwarancyjne zostanie zaakceptowane tylko wtedy, gdy Klient dostarczy 
wystarczającą dokumentację dowodową, aby w pełni wykazać, że jedyną przyczyną usterki lub niezgodności
w modułach jest naruszenie Gwarancji Produktu lub Gwarancji Mocy Szczytowej.
4.3 Procedury reklamacji
Klient powinien powiadomić dział obsługi klienta JA Solar o wystąpieniu jakichkolwiek niezgodności w 
stosunku do Gwarancji Produktu lub/i Gwarancji Mocy Szczytowej nie później niż w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od odkrycia wspomnianych niezgodności. Powiadomienie należy wysłać na piśmie
na adres: Nr budynku. 8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Beijing, China 
(100160), Tel: 400-4230-186, lub pocztą elektroniczną :Services@jasolar.com.
W powiadomieniu klient zobowiązany jest dostarczyć następujące informacje:
a) Przyczynę reklamacji wraz ze stosowną dokumentacją
b) Potwierdzenie zakupu (np. umowa dostawy, faktura, voucher itp.)
Jeżeli Klient nie zakupił Modułu bezpośrednio od firmy JA Solar lub jednego z autoryzowanych producentów,
do powiadomienia powinien dołączyć dowód zakupu towaru przez dostawcę, podpisany przez firmę JA Solar
lub jednego z autoryzowanych dostawców, który umożliwi zidentyfikowanie umowy dostawy, faktury itp.
c) typ produktu i numer seryjny modułu;
d) datę gwarancji
e) miejsce montażu modułu;
f) inne dodatkowe informacje wymagane przez JA Solar.
W celu rozpatrzenia reklamacji, firma JA Solar może zażądać od Klienta dostarczenia modułu z powrotem do
fabryki JA Solar. W takim przypadku, JA Solar wyda Klientowi upoważnienie do zwrotu towaru (zwane dalej 
"RMA").Klient zwróci wyłącznie te moduły, które są zgodne z wymaganiami zawartymi w RMA. W 
przeciwnym wypadku JA Solar ma prawo odrzucić roszczenie gwarancyjne i odmówić przyjęcia 
reklamowanego modułu, a koszty związane z wysyłką i ubezpieczeniem poniesie Klient. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Firma JA Solar zwróci Klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i 
ubezpieczenia związane ze zwrotem modułu na podstawie przedstawionych faktur.
JA Solar może wysłać przedstawiciela na obiekt, w którym moduł został zainstalowany w celu 
przeprowadzenia inspekcji. W takim wypadku, JA Solar powiadomi Klienta na piśmie, co najmniej na
10 dni roboczych przed planowaną inspekcją, a ten niezwłocznie potwierdzi otrzymanie powiadomienia. 
Obydwie strony dołożą wszelkich starań, aby sprawnie zorganizować i przeprowadzić inspekcję. Jeżeli Klient
odmówi przeprowadzenia inspekcji na obiekcie bez podania uzasadnionej przyczyny, firma Solar ma prawo 
odroczyć rozpatrzenie reklamacji do momentu dostarczenia dodatkowych danych, a w przypadku gdy nie 
zostaną one dostarczone w rozsądnym terminie do całkowitego odrzucenia roszczenia.
4.4 Spory techniczne
Wszelkie spory dotyczące kwestii technicznych w ramach Gwarancji będą rozstrzygane przez niezależną, 
renomowaną organizację, wyznaczoną przez JA Solar oraz klienta np. TÜV Rheinland, TÜV SÜD, lntertek, 
UL, CQC czy CGC, lub inną akceptowaną organizację testującą (zwaną dalej "Niezależną Organizacją 
Testującą"). Klient oraz firma JA Solar dołożą wszelkich starań, aby ułatwić zorganizowanie niezbędnych 
testów poprzez m.in. udostępnienie miejsca instalacji lub przesłanie reklamowanych modułów. Przed
przeprowadzeniem testów i dokonaniem oceny, Niezależna Organizacja Testująca poinformuje firmę JA 
Solar i Klienta o tolerancji mocy urządzeń testowych, która powinna być odzwierciedlona w ostatecznych 
wnioskach. Niezależna Organizacja Testująca będzie działać w charakterze eksperta, orzekać w kwestiach 
spornych faktów technicznych, umożliwiać stronom składanie oświadczeń i kontr oświadczeń oraz 
uwzględniać je przy formułowaniu ostatecznych wniosków. Ostateczne wnioski sformułowane przez 
Niezależną Organizację Testującą będą wiążące dla obu stron oraz będą stanowić warunek wstępny dla 
sądowego dochodzenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty poniesione przez Niezależną Organizację
Testującą w związku z przeprowadzeniem oceny powinny zostać opłacone z góry przez Klienta, w tym 
koszty wysyłki reklamowanych modułów do miejsca prowadzenia testów, koszty ubezpieczenia, koszty 
przechowywania, itp. Jeżeli Niezależna Organizacja Testująca rozstrzygnie reklamację na korzyść Klienta, 
firma JA Solar zwróci Klientowi koszty testów i transportu, które zostały przedpłacone przez Klienta po 
otrzymaniu odpowiedniej informacji na piśmie oraz kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia oraz 
zniszczenia reklamowanych modułów podczas testowania i oceny przez Niezależną Organizację
Testującą zostaje przeniesione jednocześnie z ich własnością.
4.5 Prawo własności reklamowanych modułów
Prawo własności reklamowanych modułów zostaje przeniesione na firmę JA Solar dopiero po tym jak firma 
JA Solar uzna roszczenia Klienta i dokona wymiany modułu lub zwrotu pieniędzy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Gwarancji. Do tego czasu prawa własności reklamowanych modułów pozostają po stronie Klienta.
5. Środki zaradcze
5.1 Środki zaradcze w ramach Gwarancji Produktu:



W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść klienta, firma JA Solar według własnego uznania oraz w 
rozsądnym okresie czasu: 
a) nieodpłatnie dokona naprawy reklamowanych
modułów; 
b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze; lub 
c) zwróci klientowi kwotę zakupu na podstawie faktury dostarczonej przez klienta pomniejszoną o 4% (w 
przypadku pojedynczego modułu) oraz 3,33% (w przypadku podwójnego modułu) stawki amortyzacyjnej od 
ceny zakupu.
Jeżeli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury, rekompensata pieniężna zostanie dokonana na 
podstawie ówczesnej ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu. Jeżeli strony nie uzgodnią 
inaczej, JA Solar wyśle naprawione moduły lub moduły zastępcze w ten sam sposób i do tego samego 
miejsca przeznaczenia, które zostało określone w oryginalnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub
jedną z jej spółek zależnych. Koszt wysyłki zostanie pokryty w sposób określony w pierwotnej umowie 
dostawy.

5.2 Środki zaradcze w ramach Gwarancji Mocy Szczytowej
W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść klienta , firma JA Solar według własnego uznania oraz w 
rozsądnym okresie czasu: 
a) nieodpłatnie dokona naprawy reklamowanych modułów; 
b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze; 
c) wyrównać różnicę w stosunku do mocy gwarantowanej poprzez dostarczenie dodatkowej mocy 
gwarantowanej; 
d) nieodpłatnie dostarczy Klientowi dodatkowy moduł lub moduły, tak aby łączna moc wyjściowa 
dodatkowych modułów była równa spadkowi mocy modułów reklamowanych, zgodnie z poniższym wzorem:
(Nominalna Moc Wyjściowa – Szczytowa Moc Wyjściowa reklamowanych modułów)* liczba
reklamowanych modułów; lub 
e) zwróci klientowi kwotę zakupu na podstawie faktury dostarczonej przez klienta pomniejszoną o 4% (w 
przypadku pojedynczego modułu) oraz 3,33% (w przypadku podwójnego modułu) stawki amortyzacyjnej od 
ceny zakupu. Jeżeli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury, rekompensata pieniężna zostanie 
dokonana na podstawie ówczesnej ceny rynkowej identycznego lub podobnego typu modułu.
5.3 Środki zaradcze
Środki zaradcze w ramach Gwarancji Produktu oraz Gwarancji Mocy Szczytowej stanowią wyłączną 
odpowiedzialność i zobowiązanie firmy JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Gwarancji, a także są 
jedynym i wyłącznym środkiem naprawczym przysługującym Klientowi reklamowanych modułów. Firma JA 
Solar pokryje koszty, które zostały wyraźniej określone w niniejszej Gwarancji. Wszystkie wydatki związane z
demontażem reklamowanych modułów, ponowną ich instalacją, a także koszty odprawy celnej (jeżeli takie 
zaistnieją) ponosi Klient. Wywiązanie się ze zobowiązania gwarancyjnego wynikającego z niniejszej 
Gwarancji nie wydłuży okresu obowiązywania Gwarancji Produktu oraz Gwarancji Mocy Szczytowej. W 
przypadku zaprzestania produkcji reklamowanego modułu, wycofania go z rynku lub niedostępności, firma 
JA Solar ma prawo zastąpić reklamowany moduł podobnym urządzeniem, którego wydajność nie powinna 
być gorsza niż reklamowanego modułu.
6. Odpowiedzialność
1) Niezależnie od postanowień stanowiących inaczej, gwarancje określone w niniejszej Gwarancji zastępują 
wszelkie inne gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym między innymi wszelkie dorozumiane 
gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Jednakże, jeżeli Klient zostanie 
zidentyfikowany jako "konsument", a moduły jako "produkt konsumencki", zgodnie z przepisami prawa 
regulującymi ochronę praw konsumenta w kraju, w którym moduły zostały zainstalowane po raz pierwszy, w 
zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej 
lub przydatności do określonego celu ograniczają się do okresu obowiązywania Gwaranci Produktu oraz 
Gwarancji Mocy Szczytowej lub okresu krótszego, wynikającego z obowiązującego prawa. Klientowi mogą 
przysługiwać inne prawa, różniące się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji, i te prawa pozostają 
nienaruszone.
2) Jeżeli prawo obowiązujące w kraju, w którym moduły zostały zainstalowane po raz pierwszy, nie stanowi 
inaczej, JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych strat:
a) szkody osobowe lub majątkowe; 
b) wszelkie inne straty lub obrażenia powstałe w wyniku lub w związku z Modułami (w tym m.in. wszelkie 
wady Modułów lub uszkodzenia wynikające z ich użytkowania lub instalacji); 
c) wszelkie szkody przypadkowe, wynikowe lub szczególne wynikające z dowolnej przyczyny;
d) spadek mocy, spadek zysków, spadek produkcji, spadek przychodów lub utrata odsetek spowodowana 
brakiem możliwości użytkowania modułów, nawet jeżeli firma JA Solar była świadoma możliwości 
wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność JA Solar za celowe lub umyślne działanie, rażące niedbalstwo 
lub uszkodzenie ciała w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem o odpowiedzialności cywilnej 
pozostaje nienaruszona. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Gwarancji, w tym jeżeli JA Solar jest 



zobowiązana do wypłaty odszkodowania na rzecz Klienta, całkowite odszkodowanie wypłacone lub należne 
przez JA Solar i całkowita odpowiedzialność JA Solar w ramach niniejszej Gwarancji nie przekroczy kwoty 
faktycznie otrzymanej przez JA Solar zgodnie z oryginalną fakturą za Reklamowane Moduły. Ograniczenia 
odpowiedzialności wynikające z niniejszej Gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie ograniczonym 
lub zabronionym przez obowiązujące prawo.
3) Klient potwierdza, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym elementem umowy dostawy 
pomiędzy stronami, i że w przypadku braku takich zapisów cena zakupu modułów byłaby znacznie wyższa.
4) Firma JA Solar podjęła odpowiednie kroki takie jak wytłuszczenie oraz zaznaczenie, aby zwrócić uwagę 
Klienta na zapisy, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność z tytułu niniejszej Gwarancji oraz w
pełni wyjaśniła zapisy zgodnie z wymaganiami Klienta. Strony potwierdzają iż nie ma żadnych niejasności co
do zrozumienia któregokolwiek z punktów niniejszej Gwarancji.
7. Cesja
Klient ma prawo przeniesienia niniejszej Gwarancji na nowego właściciela po pisemnym poinformowaniu 
firmy JA Solar oraz pod warunkiem że: 
(i) moduły pozostają w pierwotnym miejscu instalacji,
(ii) nie ma zaległych płatności wynikających z umowy dostawy;
(iii) cesjonariusz wyraża zgodę na związanie się niniejszymi warunkami Gwarancji. Na prośbę firmy JA Solar 
Klient dostarczy uzasadniony dowód takiego przeniesienia własności. Niniejsza Gwarancja nie może być w 
inny sposób scedowana lub przeniesiona, a wszelkie próby scedowania lub przeniesienia z naruszeniem 
niniejszego punktu 7 zostaną uznane za są nieważne.
8. Inne
8.1 Rozdzielność
Jeżeli jakakolwiek zapis lub postanowienie wynikające z niniejszej Gwarancji zostanie uznane za nieważne, 
niezgodne z prawem lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, lub jeżeli jego zastosowanie do 
pewnych osób lub w pewnych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub 
niewykonalne, wówczas zostanie ono zmienione i będzie interpretowane w taki sposób, aby osiągnąć 
pierwotnie zamierzony cel w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostałe 
części lub postanowienia niniejszej Gwarancji pozostaną niezmienione.
8.2 Siła wyższa
JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu 
przez JA Solar zobowiązań wynikających z niniejszej Gwarancji z powodu wystąpienia zdarzeń siły wyższej, 
takich jak klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły 
roboczej, materiałów, awarie techniczne oraz wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, na które JA Solar nie ma 
wpływu.
8.3 Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory związane z niniejszą Gwarancją lub z niej wynikające, w tym między innymi wszelkie pytania 
dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane 
zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawnymi i procedurami rozstrzygania sporów wynikającymi z umowy 
dostawy pomiędzy pierwotnym nabywcą, a firmą JA Solar. Jako warunek wszelkich zobowiązań JA Solar 
wynikających z niniejszej umowy, JA Solar może zażądać od każdego Klienta starającego się 
wyegzekwować niniejszą gwarancję sporządzenia dodatkowych umów, jakie mogą być wymagane do 
wyegzekwowania warunków niniejszej sekcji. Przepisy prawne regulujące niniejszą gwarancję wykluczają 
wszelkie normy kolizyjne, jak również Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (CISG) zawartą w dniu 11 kwietnia 1980 r. oraz wszelkie inne ujednolicone kodeksy.


