Warunki Gwarancji, wymiany i naprawy inwerterów
fotowoltaicznych DELTA
Wersja UE
Wersja: Marzs 2019.

1.

Warunki Gwarancji

1.1.

Gwarant

Kontakt:
Service & Support Center, PVI EMEA
Tscheulinstr. 21
79331 TENINGEN, NIEMCY,
Tel.: +49 7641 455 549
support@solar-inverter.com
www.solar-inverter.com

Delta Electronics (Holandia) B.V.
(dalej: „DELTA”)
Zandsteen 15,
2132 MZ Hoofddorp, Holandia

udziela Odbiorcy Końcowemu Gwarancji Producenta na warunkach określonych poniżej. Odbiorca Końcowy
w niniejszym dokumencie oznacza:
1. Klienta, który posiada pełne prawo własności do produktów,
2. Posiadacza, który zgodnie z prawem dysponuje Produktami właściciela.
Produkty objęte niniejszym dokumentem oznaczają inwertery fotowoltaiczne (czyli falowniki solarne), zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę DELTA, sprzedawane pod znakiem towarowym DELTA, o następujących nazwach produktów: H2.5, H3, H4A, H5A, M6A, M8A, M10A, M15A, M20A, M30A, M50A, M88H,
M125HV, E5, SOLIVIA, SOLIVIA Gateway M1, SOLIVIA Gateway G2.
1.2.
Gwarancja standardowa
W przypadku wadliwych produktów Odbiorca Końcowy ma prawo do nieodpłatnej naprawy lub wymiany
produktu w okresie Gwarancji.
Okres Gwarancji na produkty wynosi:
 Inwertery solarne H2.5, H3, H4A, H5A, M6A, M8A, M10A, M15A, M20A, M30A, M50A, M88H,
M125HV, E5 (dalej: „Inwertery RPI”), oraz Inwertery SOLIVIA: 5 lata od daty wystawienia faktury
dla Odbiorcy Końcowego, z dowodem wystawienia faktury (z ograniczeniem maksymalnie do 66
miesięcy od daty wystawienia faktury przez firmę DELTA dla Dystrybutora/Klienta).


SOLIVIA Gateway M1G2: 2 lata od daty wystawienia faktury dla Odbiorcy Końcowego, z dowodem wystawienia faktury (z ograniczeniem maksymalnie do 30 miesięcy od daty wystawienia
faktury przez firmę DELTA dla Dystrybutora/Klienta).

Okres Gwarancji na wymieniony produkt jest równy pozostałemu okresowi Gwarancji na wadliwy produkt,
który został wymieniony. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia części zużywalnych w produktach, w tym — bez ograniczeń — bezpieczników, ograniczników przepięciowych, wentylatorów i wtyczek.
1.3.
Zakres geograficzny
Gwarancja jest ważna wyłącznie dla Odbiorców Końcowych, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Szwajcarii lub państwa członkowskiego UE, z wyłączeniem Cypru, Malty oraz krajów i
terytoriów zamorskich oraz regionów najbardziej oddalonych według art. 349 TFUE.
1.4.
Roszczenia
W przypadku wad lub usterek produktów firma DELTA według własnego uznania dokona wymiany produktu
na używany lub nowy, równorzędnego typu i wieku; lub dokona naprawy wadliwego produktu, bądź udostępni
części zamienne do naprawy. Prace naprawcze zostaną przeprowadzone według uznania firmy DELTA w
CENTRUM NAPRAW firmy DELTA na Słowacji lub w siedzibie PARTNERA firmy DELTA, bądź w siedzibie
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lub zakładzie Odbiorcy Końcowego. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje usterek o charakterze czysto estetycznym, które nie mają wpływu na funkcjonalność czy sprawność produktu.
Niniejsza Gwarancja obejmuje koszt części zamiennych, procedurę wymiany, naprawę i koszty wysyłki produktów zastępczych, naprawionego produktu do Odbiorcy Końcowego, a także koszty wysyłki wadliwych produktów od Klienta do CENTRUM NAPRAW firmy DELTA.
W przypadku konieczności wykonania naprawy produktów w siedzibie lub zakładzie Odbiorcy Końcowego,
Odbiorca Końcowy jest zobowiązany do pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów podróży personelu
serwisowego firmy DELTA.
Naprawa i wymiana stanowią całość zobowiązań firmy DELTA i jedyny środek zaradczy przysługujący Odbiorcy Końcowemu w odniesieniu do usterek produktu, w najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa. W żadnym wypadku firma DELTA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód specjalnych,
przypadkowych, karnych ani wynikowych, w tym — bez ograniczeń — utraty zysków lub przychodów, utraty
danych, utraty energii, utraty możliwości użytkowania, utraty możliwości transakcji lub innych korzyści ekonomicznych, bądź utraty wartości firmy czy kosztów pozyskania produktów zastępczych, wynikających z bądź
związanych z usterką produktu, niezależnie od tego- czy taka odpowiedzialność wynika z roszczenia o charakterze kontraktowym, gwarancyjnym, deliktowym (w tym wskutek zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub innej, niezależnie od tego- czy firma DELTA została poinformowana o możliwości wystąpienia takich
strat lub szkód.
1.5.
Warunki wstępne
Roszczenie gwarancyjne jest ważne dla firmy DELTA wyłącznie wówczas, gdy tabliczka znamionowa danego
produktu, zawierająca datę produkcji, jest autentyczna, a plomba gwarancyjna nie jest uszkodzona, z przedstawieniem firmie DELTA faktury Odbiorcy Końcowego.
Dodatkowo, obok powyższych dowodów wymagane jest również dostarczenie firmie DELTA odpowiedniego
certyfikatu Gwarancji w przypadku produktów objętych wydłużonym okresem Gwarancji.
Odbiorca Końcowy jest zobowiązany do proaktywnego podania daty wystawienia faktury oraz udowodnienia,
że produkty są objęte okresem gwarancyjnym firmy DELTA.
1.6.
Obsługa roszczeń
Procedura zgłoszenia roszczenia jest realizowana w następujący sposób:




Użytkownik Końcowy wypełnia formularz dostępny pod adresem http://www.solar-inverter.com/deDE/914.htm, szczegółowo opisując usterkę, po czym wysyła formularz do działu DELTA Solar Support
Team wraz z fakturą Odbiorcy Końcowego.
Dział DELTA Solar Support Team weryfikuje informacje i kontaktuje się z Odbiorcą Końcowym w razie
pytań.
Na podstawie informacji dostarczonych przez Odbiorcę Końcowego firma DELTA podejmuje decyzję o
dalszym sposobie postępowania (dostarczenie produktów zastępczych, naprawa produktu, dostarczenie
części zamiennych lub wykonanie naprawy na miejscu).

Uwaga: instalacja produktów i wymiana wadliwych produktów może zostać przeprowadzona wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka lub instalatora.
1.6.1. Dostawa produktu zastępczego
W przypadku, gdy firma DELTA podejmie decyzję o dostarczeniu produktu zastępczego do Odbiorcy Końcowego, odbywa się to według następującej procedury:
Odbiorca Końcowy otrzymuje wiadomość e-mail od firmy DELTA. Wiadomość e-mail zawiera numer referencyjny (numer RMA) dla Odbiorcy Końcowego. Po otrzymaniu informacji o numerze RMA od Odbiorcy Końcowego firma DELTA wysyła produkt zastępczy i fakturę z ceną wysyłanego produktu do Odbiorcy Końcowego,
wraz z instrukcją zwrotu wadliwego produktu. Po otrzymaniu produktu zastępczego Odbiorca Końcowy musi
zwrócić wadliwy produkt do CENTRUM NAPRAW firmy DELTA w terminie dziesięciu (10) dni kalendarzowych,
według procedury wskazanej w instrukcji zwrotu, w tym samym opakowaniu transportowym, w którym dostarczony został produkt zastępczy. Z chwilą otrzymania wadliwego produktu przez CENTRUM NAPRAW firmy
DELTA powyższa faktura zostanie uznana.
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Po dostarczeniu produktu zastępczego pozostały okres Gwarancji dla wadliwego produktu stosuje się do produktu zastępczego.
Jeżeli w terminie dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy wykryte zostaną wady w dostarczonym produkcie
zastępczym, Klient może ponownie wystąpić o wymianę lub naprawę.
Firma DELTA dokona wymiany na produkt równorzędnego typu i wieku, co produkty klienta, produkt zastępczy
może być produktem używanym, z drugiego obiegu, lub może wykazywać ślady użytkowania. Odbiorca Końcowy nie może żądać wymiany na produkt nowy lub nieużywany, jeżeli wadliwy produkt jest używany.
1.6.2. Naprawa w CENTRUM NAPRAW firmy DELTA
Jeżeli firma DELTA zdecyduje, że wadliwy produkt zostanie naprawiony w CENTRUM NAPRAW firmy DELTA,
stosuje się następującą procedurę:
Odbiorca Końcowy otrzymuje wiadomość e-mail od firmy DELTA. Wiadomość e-mail zawiera numer referencyjny (numer RMA) i instrukcję zwrotu. Klient pakuje wadliwy produkt w prawidłowy sposób i odsyła go do
CENTRUM NAPRAW firmy DELTA według procedury wskazanej w instrukcji zwrotu. Odbiorca Końcowy
otrzyma naprawiony produkt po przeprowadzeniu naprawy.
Jeżeli naprawiony produkt ponownie wykaże usterkę w terminie 12 miesięcy od dostarczenia, Klient może
zażądać dalszej naprawy.
Jeżeli produkt nie może zostać naprawiony, firma DELTA wymieni produkt na używany lub nowy, równorzędnego typu i wieku, co wadliwy produkt klienta.
1.6.3. Naprawa w siedzibie lub zakładzie Odbiorcy Końcowego
Jeżeli firma DELTA zdecyduje, że wadliwy produkt zostanie naprawiony w siedzibie Odbiorcy Końcowego,
firma DELTA ustali termin naprawy. Następnie firma DELTA oddeleguje autoryzowanego technika serwisowego do siedziby Odbiorcy Końcowego w uzgodnionym terminie.
1.6.4. Rekompensata z tytułu własnej naprawy/wymiany
Firma DELTA zapewni rekompensatę dla Odbiorcy Końcowego, wyłącznie w zakresie Inwerterów RPI i Inwerterów SOLIVIA, z wyłączeniem serii SOLIVIA Gateway, w przypadku, gdy Odbiorca Końcowy zatrudni instalatorów zewnętrznych do demontażu wadliwych produktów, wymiany wadliwych produktów i ponownego zainstalowania zastępczych produktów. Kwota rekompensaty („Rekompensata”) zostanie obliczona w sposób
określony poniżej:
i) Jeden produkt pod jednym numerem RMA
 Osiemdziesiąt (80) EUR za produkt o wadze poniżej pięćdziesięciu kilogramów (< 50 kg)
 Sto dwadzieścia (120) EUR za produkt o wadze równej lub większej niż pięćdziesiąt kilogramów (≥
50kg);
ii) Wiele produktów w tej samej lokalizacji, mimo zgłoszenia pod różnymi numerami RMA
 Pierwszy produkt:
Dotyczy powyższego punktu i).
 Dodatkowy produkt:
za każdy dodatkowy produkt dwadzieścia (20) EUR za produkt o wadze poniżej pięćdziesięciu kilogramów (< 50 kg),
czterdzieści (40) EUR za produkt o wadze równej lub większej niż pięćdziesiąt kilogramów (≥ 50 kg).
Firma DELTA zapłaci Rekompensatę bezpośrednio instalatorowi zewnętrznemu, który otrzyma notę kredytową, korzystając z formularza wymiany online, lub instalator zewnętrzny musi wystawić fakturę dla firmy
DELTA na prawidłową kwotę w terminie sześciu (6) miesięcy od daty przydzielenia numeru RMA. Rekompensata jest należna i płatna wyłącznie wówczas, gdy wadliwy produkt powróci do firmy DELTA w wyznaczonym
opakowaniu transportowym.
1.7.
Wyłączenia
Odbiorca Końcowy nie jest uprawniony do otrzymania środków zaradczych, gdy wady Produktu wynikają z
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 Siła Wyższa (w szczególności uszkodzenie burzowe, uderzenie pioruna, pożar, burza z piorunami,
powódź itp.);
 Nieprawidłowe użytkowanie lub obsługa;
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Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, instalacji i/lub konserwacji;
Nieprawidłowa wentylacja i chłodzenie;
Poważne zanieczyszczenie brudem lub pyłem;
Szkody transportowe;
Zmiana, demontaż, modyfikacje, zmiany lub naprawa produktu, bądź próba przeprowadzenia naprawy
bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy DELTA na piśmie;
Nieprawidłowa instalacja i/lub rozruch;
Nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa (np. VDE);
Przyczyna działań wynika z użytkowania lub obsługi produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
Przyczyna działań wynika z przechowywania lub bezczynności produktów przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy od daty dostarczenia.

1.8.
Opłaty za bezzasadne roszczenia (zob. ostatnia strona Cennika serwisowego)
Jeżeli roszczenie okaże się bezzasadne po wysłaniu wadliwego produktu do firmy DELTA lub zostanie uznane
za bezzasadne w trakcie wykonywania naprawy przez firmę DELTA, wówczas firma DELTA ma prawo do
naliczenia Odbiorcy Końcowemu określonej kwoty z tytułu opłaty serwisowej zgodnie z Cennikiem serwisowym (ostatnia strona) niniejszej Gwarancji. Poniższe sytuacje są uważane za roszczenia bezzasadne:
 okres Gwarancji dobiegł końca;
 zgłoszona usterka wynika z dowolnej z okoliczności podanych w punkcie 1.7;
 domniemana usterka nie istnieje.
1.9.
Opłaty za wycofanie naprawy/wymiany
W przypadku, gdy Odbiorca Końcowy wycofa zgłoszenie naprawy lub wymiany, bądź odwoła żądanie naprawy/wymiany po przesłaniu produktu zastępczego przez firmę DELTA, firma DELTA ma prawo do naliczenia
opłat transportowych i opłat za inspekcję w wysokości dwustu (200) EUR, jeżeli produkt zastępczy / gotowy
do naprawy ma moc równą lub niższą niż 10kW; lub w wysokości trzystu pięćdziesięciu (350) EUR, jeżeli
produkt zastępczy / gotowy do naprawy ma moc wyższą niż 10kW. Jeżeli firma DELTA dostarczyła produkt
zastępczy, Odbiorca Końcowy zwróci produkt zastępczy do firmy DELTA w wyznaczonym terminie. Jeżeli
Odbiorca Końcowy nie zwróci produktu zastępczego, firma DELTA ma prawo do obciążenia Odbiorcy Końcowego wartością zastępczego produktu.
1.10. Przedłużenie
Odbiorca Końcowy może wykupić Gwarancję na dłuższy okres („Przedłużenie”). Odbiorca Końcowy ma prawo
do wykupienia takiego Przedłużenia wyłącznie w okresie dwunastu (12) miesięcy od daty wystawienia faktury,
lub w okresie osiemnastu (18) miesięcy od daty wystawienia faktury przez firmę DELTA dla dystrybutora,
zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Cena zakupu jest zależna od alternatywnego cennika. Odbiorca
Końcowy uiszcza z góry pełną opłatę za Przedłużenie.
1.11. Właściwe prawo i rozstrzyganie sporów
Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na prawa Odbiorcy Końcowego wynikające z gwarancji ustawowych.
Niniejsza Gwarancja podlega przepisom prawa Holandii. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Gwarancji
będą przekazywane do wyłącznej jurysdykcji Międzynarodowej Izby Handlowej przy Sądzie Okręgowym w
Amsterdamie (Sąd Gospodarczy w Holandii). Postępowanie sądowe będzie prowadzone w języku angielskim.
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2. Wymiana/naprawa poza Standardową Gwarancją (zob. ostatnia strona Cennika serwisowego)
2.1.
Odpłatna wymiana
Firma DELTA dostarczy nowy lub używany produkt zastępczy, równorzędnego typu i wieku, jeżeli roszczenie
zostanie zgłoszone po standardowym okresie Gwarancji, na podstawie Cennika serwisowego umieszczonego
na ostatniej stronie.
Aby złożyć wniosek o taką usługę naprawy, Odbiorca Końcowy musi skorzystać z formularza dostępnego pod
adresem http://www.solar-inverter.com/de-DE/914.htm.
Po otrzymaniu takiego wniosku od Odbiorcy Końcowego firma DELTA sprawdzi wniosek, aby zapewnić dostępność odpowiedniego produktu zastępczego. Jeżeli dostępny jest odpowiedni produkt zastępczy, firma
DELTA potwierdzi dostępność dla Odbiorcy Końcowego i wyśle fakturę zawierającą odpowiednią opłatę za
wymianę.
Po uiszczeniu płatności za fakturę firma DELTA wyśle produkt zastępczy i fakturę z ceną wysyłanego produktu
do Odbiorcy Końcowego wraz z instrukcją zwrotu wadliwego produktu. Po otrzymaniu produktu zastępczego
Odbiorca Końcowy musi zwrócić wadliwy produkt do CENTRUM NAPRAW firmy DELTA w terminie dziesięciu
(10) dni kalendarzowych, według procedury wskazanej w instrukcji zwrotu, w tym samym opakowaniu transportowym, w którym dostarczony został produkt zastępczy. Z chwilą otrzymania wadliwego produktu przez
CENTRUM NAPRAW firmy DELTA faktura za wysyłany produkt zostanie uznana.
Opłata wskazana w kolumnie „Wymiana, poza Gwarancją” obejmuje wszystkie koszty wysyłki produktu zastępczego. Ta opłata serwisowa nie podlega zwrotowi.
Produkt zastępczy może być produktem używanym, z drugiego obiegu, lub może wykazywać ślady użytkowania; firma Delta nie gwarantuje wystarczających stanów magazynowych dla dokonania wymiany.
Jeżeli w terminie dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy wykryte zostaną wady w dostarczonym produkcie
zastępczym, Klient może ponownie wystąpić o wymianę lub naprawę.

2.2.
Odpłatna naprawa
Firma DELTA świadczy usługi naprawy w oparciu o Cennik Serwisowy umieszczony na ostatniej stronie.
Aby złożyć wniosek o taką usługę naprawy, Odbiorca Końcowy musi skorzystać z formularza dostępnego pod
adresem http://www.solar-inverter.com/de-DE/914.htm
Po otrzymaniu takiego wniosku od Odbiorcy Końcowego firma DELTA sprawdzi wniosek, aby zapewnić dostępność usługi naprawy.
Tytułem potwierdzenia Odbiorca Końcowy otrzyma wiadomość e-mail od firmy DELTA z numerem RMA. Odbiorca Końcowy zapakuje wadliwy produkt w prawidłowy sposób i odeśle go do CENTRUM NAPRAW firmy
DELTA, z podaniem dostarczonego numeru RMA.
Po dostarczeniu Produktu do CENTRUM NAPRAW firmy DELTA firma DELTA prześle fakturę zawierającą
kwotę opłaty z tytułu naprawy. Firma DELTA rozpocznie naprawę po otrzymaniu płatności. Po zakończeniu
naprawy Odbiorca Końcowy otrzyma z powrotem naprawiony produkt.
Opłata wskazana w kolumnie „Naprawa, poza Gwarancją” obejmuje koszty wysyłki z CENTRUM NAPRAW
firmy DELTA do Klienta, ale nie obejmuje kosztów wysyłki od Klienta do CENTRUM NAPRAW firmy DELTA.
Jeżeli w terminie dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy wykryte zostaną wady w naprawionym produkcie,
Klient może ponownie wystąpić o naprawę.
Firma DELTA ma prawo do odrzucenia wniosku o naprawę, jeżeli w ocenie CENTRUM NAPRAW firmy DELTA
wadliwy produkt nie podlega naprawie. W takim przypadku firma DELTA ma prawo do naliczenia Odbiorcy
Końcowemu opłaty w wysokości 149 EUR (bez VAT) z tytułu kosztów inspekcji i wysyłki.
Adres:
CENTRUM NAPRAW FIRMY DELTA:
Delta Electronics (SSłowacja), s.r.o.
Centrum Napraw Firmy
Priemyselna ulica 4600/1
SK-01841 Dubnica nad Vahom
Delta Electronics (Holandia) B.V.
Zandsteen 15, 2132 MZ HOOFDDORP, Holandia,
 : Tel.: +31(0)20 800 3900: +31(0)20 8003999,  : info@deltaww.com  : www.delta-emea.com
Numer KvK: 12040831, numer VAT: NL 8085.73.986.B.01,
Bank: Citibank International plc, oddział w Holandii, numer rachunku w EURO: 26.60.61.095 IBAN: NL52 CITI 0266 0610 95, numer
rachunku w USD: 10.63.77.812 IBAN: NL65 CITI 0106 3778 12
www.deltaenergysystems.com
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Cennik Serwisowy 2019 r. (EUR)
RPI

H
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M
M
M
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M
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M
M
M

3
4
5
5
6
8
10
15
20
30
50
88
125

A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
HV

WYMIANA
poza Gwarancją
350
400
400
550
500
600
600
700
800
900
1200
1400
1900

NAPRAWA
poza Gwarancją
300
350
350
500
450
550
600
650
700
800
1100
1200
1700

Opłata za wycofanie naprawy/wymiany według punktu 1.9: 200€
Jeżeli usterka nie podlega naprawie w ocenie CENTRUM NAPRAW firmy DELTA według punktu 2.2: 149€

SOLIVIA G4

2.0
2.5
3.0
3.3
3.6
5.0
10
11

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

WYMIANA
poza
Gwarancją
330
330
350
350
350
400
600
600

6
8
10
12
15
20
30

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

500
600
600
650
700
800
900

NAPRAWA
poza
Gwarancją
300
300
320
320
320
370
500
500
450
550
600
650
650
700
800

SOLIVIA G3

2.5
3.0
3.3
5.0
15
20

UE
UE
UE
UE
UE
UE

TR
TR
TR
TR
TL
TL

SI G2
1900
2000
2200
2500
3300
5000

WYMIANA
poza
Gwarancją
430
430
430
500
800
980

NAPRAWA
poza
Gwarancją
350
350
350
400
700
900

450
450
450
450
450
700

400
400
400
400
400
650

980

850

CM/CS
11k

UE

Stelaż

Delta Electronics (Holandia) B.V.
Zandsteen 15, 2132 MZ HOOFDDORP, Holandia,
 : Tel.: +31(0)20 800 3900: +31(0)20 8003999,  : info@deltaww.com  : www.delta-emea.com
Numer KvK: 12040831, numer VAT: NL 8085.73.986.B.01,
Bank: Citibank International plc, oddział w Holandii, numer rachunku w EURO: 26.60.61.095 IBAN: NL52 CITI 0266 0610 95, numer
rachunku w USD: 10.63.77.812 IBAN: NL65 CITI 0106 3778 12
www.deltaenergysystems.com
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