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 SK6612MC‐*** (***=370, 375, 380, 385,390, 395, 400, 405, 410, 415)
 SK6611MC‐*** (***=355, 360, 365, 370, 375, 380)
 SK6610MC‐*** (***=300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345)
 SK6612MHVC‐*** (***=390, 395, 400, 405, 410, 415)
 SK6611MHVC‐*** (***=355, 360, 365, 370, 375, 380)
 SK6610MHVC‐*** (***=300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345)
 SK8612MC‐*** (***=420, 425, 430, 435, 440, 445, 450)
 SK8611MC‐*** (***=385, 390, 395, 400, 405, 410)
 SK8610MC‐*** (***=350, 355, 360, 365, 370, 375)


 SK8611MHVC‐*** (***=385, 390, 395, 400, 405, 410)
 SK8610MHVC‐*** (***=350, 355, 360, 365, 370, 375)
 SK9612MC‐*** (***=525, 530, 535, 540, 545, 550)
 SK9611MC‐*** (***=480, 485, 490, 495, 500)
 SK9610MC‐*** (***=435, 440, 445, 450, 455)
 SK9612MHVC‐*** (***=525, 530, 535, 540, 545, 550)
 SK9611MHVC‐*** (***=480, 485, 490, 495, 500)
 SK9610MHVC‐*** (***=435, 440, 445, 450, 455)

Bardzo dziękujemy za zakup modułów fotowoltaicznych Akcome Optronics o długiej żywotności. Akcome
Optronics Science & Technology Co., Ltd. ("Akcome") zazwyczaj zapewnia 12 lat materiałów i wykonania oraz 25 lat
lat gwarancje na wykonanie zasilania określone w niniejszym dokumencie dla pierwotnego nabywcy i jego upoważnionych następców u następców mocy oraz
cesjonuje ("Klient") w odniesieniu do dowolnego modułu fotowoltaicznego określonego w niniejszym dokumencie sprzedawanego przez Akcome w ramach

umowy zakupu podpisane w dniu 1 lutego 2021 r. lub później ("Moduł"), z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu.
Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje moduły fotowoltaiczne produkowane przez "Suzhou Akcome Optronics Science & Technology Co.,,

Ltd." , "Ganzhou Akcome Optronics Science & Technology Co., Ltd." oraz "Zhejiang Akcome Optronics Science &
Technology Co., Ltd." Produkty Akcome Standard PV Module objęte niniejszą gwarancją są

Akcome Optronics

dla modułów fotowoltaicznych

Ograniczona gwarancja

OGRANICZONAGWARANCJA NA MODUŁYFOTOWOLTAICZNE

SK8612MHVC‐*** (***=420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455)
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(a)

(b)
MODUŁY ; lub

W przypadku standardowych typów modułów słonecznych wymienionych powyżej,Akcome Optronics GWARANTUJE naszą fotowoltaiczną energię słoneczną

OGRANICZONA GWARANCJANAMODUŁY FOTOWOLTAICZNE

w zależności od tego,co nastąpi wcześniej(DATA ROZPOCZĘCIA GWARANCJI)

Wydajność modułów (MODUŁÓW)
Począwszy od daty sprzedaży  (DATASPRZEDAŻY) do  pierwszego klienta  instalującego(na  własny użytek)

Najpóźniej 6 miesięcy powysłaniu MODUŁÓW  z fabryki Akcome  Optronics.
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Akcome Optronics gwarantuje pierwszemu bezpośredniemu klientowi ("Klient"), że moduły będą w pełni działać
zgodne ze specyfikacją techniczną w normalnych warunkach użytkowania, instalacji, użytkowania i serwisu podczas
okres rozpoczynający się w dniu wcześniejszego z dnia zakupu Modułów fotowoltaicznych przez Klienta lub 6 miesięcy od
wysyłka fabryczna ("Data rozpoczęcia gwarancji") i kończąca się dwanaście (12) lat po dacie rozpoczęcia gwarancji. Ten
moduły muszą być zainstalowane zgodnie z najnowszą instrukcją bezpieczeństwa, instalacji i obsługi dostarczoną przez Akcom
Optronics w przeciwnym razie niniejsza gwarancja będzie nieważna.
Jeśli moduł fotowoltaiczny nie spełni wymogów niniejszej ograniczonej gwarancji na produkt w ciągu tego dwunastoletniego okresu, Akcome Optronics

ze zwrotem równym aktualnej wówczas cenie rynkowej porównywalnego Modułu Fotowoltaicznego w momencie
roszczenia.

Opisane powyżej sposoby rekompensaty są jedynym i wyłącznym środkiem ograniczonej gwarancji na produkty..
Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej, która jest objęta wyłącznie zakresem
ograniczona gwarancja zasilania poniżej.

Akcome Optronics gwarantuje 25 lat zasilania od daty rozpoczęcia gwarancji. Strata mocy wynosi
definiowana jako różnica między mocą znamionową, która była podana na etykiecie zasilania modułu a modułem
moc wyjściowa mierzona w warunkach STC.

a) The Mono-crystalline Module: During the first year, Akcome Optronics guarantees the actual power output

84,8 % oznaczonej mocy wyjściowej.

Jeśli moduł fotowoltaiczny nie spełni wymogów niniejszej ograniczonej gwarancji mocy szczytowej w ciągu tego 25-letniego okresu, Akcome Optronics

według swojego uznania (1) naprawi lub wymieni produkt, (2) zapewni Klientowi zwrot równy aktualnemu
cena rynkowa porównywalnego Modułu fotowoltaicznego w momencie reklamacji Klienta lub (3) dostarczenie nabywcy

1. 1. Ograniczona gwarancja na produkty

2. Ograniczona gwarancja mocy szczytowej

dodatkowe moduły w celu nadrobienia utraconej mocy, pod warunkiem, że taka degradacja zostanie określona jako spowodowana wadami i

materiały lub wykonanie w normalnej instalacji, aplikacji i użytkowaniu. Moduły muszą być zainstalowane
zgodnie z najnowszą instrukcją bezpieczeństwa, instalacji i obsługi dostarczoną przez Akcome Optronics, w przeciwnym razie

gwarancja będzie nieważna.
Odpowiednia minimalna określona moc znamionowa jest określona w arkuszu danych produktu Akcome Optronics w momencie
przesyłka. Standardowe warunki badania to natężenie promieniowania 1000 W/m , Temperatura komory C 25 stopni i światło AM 1,5
widmo.
Opisane powyżej sposoby kompensacji są jedyną i wyłączną miarą ograniczonej mocy szczytowej gwarancji mocy.

wedługuzasadnionegouznania(a)naprawilubwymieni wadliwy Moduł fotowoltaicznylub(b)dostarczy Klientowi

a)Modułmonokrystaliczny:Wciągu pierwszegoroku Akcome Optronics gwarantuje rzeczywistą moc wyjściową
spadek mocy wyniesienie więcej niż0,55%; do końca roku 25 rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż

OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁ FOTOWOLTAICZNY
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3)

4)

W każdym przypadku wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą zostać otrzymane w odpowiednim okresie gwarancyjnym dla niniejszej gwarancji do

bycia skutecznym.
"Ograniczona gwarancja na produkt" i "Ograniczona gwarancja mocy szczytowej" nie mają zastosowania do żadnych modułów, które

zostały poddane:
Niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie lub wypadek;
Zmiana, niewłaściwa instalacja lub zastosowanie;
Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji lub instrukcji konserwacji Akcome Optronics;

Naprawa lub modyfikacja przez osobę inną niż zatwierdzony technik serwisowy Akcome Optronics
Awarie zasilania, błyskawice, powodzie, pożary, przypadkowe pęknięcia lub inne zdarzenia poza Akcome
Sterowanie optroniką.
Uszkodzenia spowodowane nietypowymi warunkami środowiskowymi, w tym między innymi niewłaściwym napięciem,

kwaśne deszcze, środowisko ruchome lub morskie oraz inne zanieczyszczenia i szkody spowodowane wadliwym
podstawa konstrukcyjna, na której montowane są MODUŁY;
Nieprawidłowe warunki instalacji lub użytkowania systemu, w tym między innymi nieprawidłowe
instalacja lub użycie wspornika, niewłaściwy projekt, instalacja lub użycie innych elementów systemu

Uszkodzenia spowodowane korozją zewnętrzną, przebarwieniami pleśni lub czymś podobnym;
Uszkodzenia spowodowane ruchem z oryginalnej instalacji MODUŁÓW.

Zarówno "Ograniczona gwarancja na produkty", jak i "ograniczona gwarancja szczytowej mocy" nie obejmują żadnych kosztów związanych z

instalacja, demontaż lub ponowna instalacja modułów oraz (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ostatnim akapicie)

sekcji 5) odprawy celnej lub innych kosztów zwrotu modułów.
Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane, jeśli typ lub numer seryjny modułów został zmieniony, usunięty
lub nieczytelne

Niniejsza "OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE" określona w niniejszym dokumencie wyraźnie zamiast i wyklucza wszelkie inne wyraźne

lub gwarancje dorozumiane, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonych
cel, wykorzystanie lub zastosowanie oraz wszelkie inne zobowiązania lub zobowiązania ze strony Akcome Optronics, chyba że takie

inne zobowiązania lub zobowiązania są wyraźnie uzgodnione na piśmie podpisane i zatwierdzone przez Akcome Optronics.
Akcome Optronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia osób lub mienia,
lub za inne straty lub szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej z modułów lub z nimi związanej, w tym,
bez ograniczeń, wszelkie wady w modułach lub wynikające z użytkowania lub instalacji. W żadnym wypadku Akcome nie może
Optronics ponosi odpowiedzialność za szkody przypadkowe, wtórne lub szczególne, niezależnie od przyczyny. Utrata możliwości użytkowania, utrata zysków,

utrata produkcji i utrata przychodów są wyraźnie i bez ograniczeń wykluczone. Akcome Optronics
łączna odpowiedzialność, jeśli taka istnieje, z tytułu szkód lub w inny sposób, nie przekroczy wartości faktury zapłaconej przez klienta, za

pojedyncza jednostka modułu..

OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

3. Wyłączenia i ograniczenia

4. Ograniczenie zakresu gwarancji
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Jeśli klient ma uzasadnione roszczenie objęte niniejszą "Ograniczoną gwarancją na moduły fotowoltaiczne", natychmiastowe powiadomienie

należy złożyć bezpośrednio do (a) Akcome bezpośrednio lub (b) instalatora lub (c) autoryzowanej dystrybucji Akcome Optronics
partner, który dostarczył moduły, których dotyczy problem, wysyłając list polecony na piśmie lub wysyłając list e-mail do
email account of Akcome Optronics listed hereunder. Together with the notification, the customer should enclose
konto e-mail Akcome Optronics wymienione poniżej. Wraz z powiadomieniem klient powinien załączyć
partner, dowód roszczenia z typem modułu, którego dotyczy problem, ilością objętą problemem i odpowiadającą mu serią
numery wraz z datą zakupu modułów. Powiązany dokument faktury z
pieczęć lub podpis Akcome Optronics lub jej autoryzowanego dystrybutora powinien spełniać te wymagania i powinien
być częścią dowodów. Regionalne adresy biur Akcome Optronics są wymienione na końcu niniejszego dokumentu.
Zwrot jakichkolwiek modułów nie zostanie zaakceptowany, chyba że Akcome udzieli uprzedniej pisemnej zgody
Optronics.

Jeśli część, postanowienie lub klauzula niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji na MODUŁY FOTOWOLTAiczne lub ich zastosowanie do jakichkolwiek

osoba lub okoliczności, jest uznana za nieważną, nieważną lub niewykonalną, takie posiadanie nie ma wpływu na ważność i
wykonalność i pozostawienie wszystkich pozostałych części, postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji

dla MODUŁÓW FOTOWOLTAicznych i w tym celu, takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji

Warunki dotyczące MODUŁÓW FOTOwoltaicznych będą traktowane jako rozdzielane .

w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w roszczeniu gwarancyjnym, pierwszorzędny międzynarodowy instytut testowy, taki jak Fraunhofer ISE w
Freiburg / Niemcy, TÜV Rheinland w Kolonii / Niemcy lub ASU Arizona State University będą zaangażowane w sędziować
roszczenie ostateczne. Wszystkie opłaty i wydatki ponosi strona przegrywająca, chyba że postanowiono inaczej..

Naprawa lub wymiana modułów lub dostawa dodatkowych modułów nie powoduje rozpoczęcia
nowe warunki gwarancji, ani pierwotne warunki niniejszej "Ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne" nie zostaną przedłużone. Jakikolwiek

wymienione moduły stają się własnością Akcome Optronics przeznaczone do ich utylizacji..
Akcome Optronics ma prawo dostarczyć inny typ (inny pod względem wielkości, koloru, kształtu i /lub mocy) w przypadku
Akcome Optronics zaprzestał produkcji wymienionych modułów w momencie składania wniosku.

Niniejsza "Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne" jest zbywalna, gdy produkt pozostaje zainstalowany w oryginale
miejsce instalacji.

OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

5. Uzyskanie świadczenia gwarancyjnego

6. Rozdzielność

7. Spory

8. Rozmaity

9. Przeniesienie gwarancji
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File No.：AK-QC-ZB-EN02

Ver.：04

Released date：2021-04-22

Suzhou Factory Add.：No.110, West Jintang Rd.,
Economic Development Zone, Zhangjiagang,
Jiangsu Province, 215600, P.R. China
Ganzhou Factory Add.：Jingba Industrial Zone,
Jingba Town Nankang District, Ganzhou, Jiangxi
Province, 341400, P.R. China
Changxing Factory Add.：Zheneng Science and
Technology Industrial Park,Meishan Town,
Changxing, Huzhou, Zhejiang Province, 313100,
P.R.China
Tel.： 400-101-7000
E-mail：modulecs@akcome.com
Web：www.akcome.com

Akcome Optronics nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej wynikającej z jakichkolwiek

niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek warunków sprzedaży, w tym niniejszej "Ograniczonej gwarancji na
Moduły fotowoltaiczne", z powodu działań Boga, wojny, zamieszek, strajków, warunków wojennych, zarazy lub innych epidemii, pożaru, powodzi lub jakichkolwiek innych

inne podobne przyczyny lub okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Akcome Optronics. W takich przypadkach,
wykonanie przez Akcome Optronics niniejszej ograniczonej gwarancji zostanie zawieszone bez podpowiedzialności na okres
opóźnienie racjonalnie związane z takimi przyczynami.

OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

10. Siła wyższa




