
 
 
 
 
 

Ograniczona gwarancja dla modułów fotowoltaicznych MWG 
 
1)  Pięcioletnia (5) ograniczona gwarancja na wyrób  
 
MPL Energy sp z o.o. (dalej zwana jest dalej "MPL") gwarantuje, że jej moduł fotowoltaiczny(moduł PV), w tym montowane 

fabrycznie złącza DC i kabli, będą wolne od wad i / lub awarii określonych na okres nie dłuższy niż pięć (5) lat od daty sprzedaży, 

na dokumencie sprzedaży Kupującego. 

 
Gwarancja produktu na moduły PV obejmuje (dla zwyczajnych zastosowań, instalacji, użytkowania i warunków eksploatacji):  
1) Uszkodzenie z powodu wadliwej produkcji:  

a) Uszkodzenie w wyniku natlenienia/zniekształcenia aluminiowej ramy  
b) Pęknięcie przedniej powierzchni szkła na skutek obcych obiektów wewnątrz szkła;;  

Uwaga: Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do pęknięć szkła spowodowanych kolizją z obiektami latającymi lub 
wywołanych zewnętrznymi naprężeniami.  

2) Uszkodzenie spowodowane zastosowaniem wadliwych materiałów:  
a) Uszkodzenie lub awaria fabrycznie montowanych kabli i złącz typu męskiego / żeńskiego;   

3) Niezgodność ze specyfikacją na skutek wadliwej produkcji bądź procesów kontroli.  

 
Jeśli Moduł (y) PV nie są zgodne z niniejszą gwarancją, MPL, według uznania, do wyboru naprawi lub wymieni moduł (y) PV. 

 

Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie 1, są jedynym i wyłącznym środkiem przewidzianym w ramach "Gwarancji 

Produktu". 

 
Ta "ograniczona gwarancja produktu" nie gwarantuje określonej mocy, która objęta jest wyłącznie paragrafem § 2, ("Ograniczona 
Gwarancja Gwarantowanej Mocy szczytowej"). 
 
2)  Ograniczona Gwarancja Gwarantowanej Mocy Szczyto wej  
 
10 Lat 
MPL gwarantuje moc wyjściową dla modułów fotowoltaicznych na okres dziesięciu (10) lat od daty wskazanej w fakturze handlowej 
do kupującego. Jeśli moduł (y) PV wykazuje moc mniejszą niż dziewięćdziesiąt procent (90%) wartości minimalnej dla "mocy 
szczytowa w STC", jak określono w tabelach produktów MWG, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest ustalona przez MPL jako 
wynikająca z powodu wad materiałowych lub wad wykonania w trakcie produkcji, a nie z powodu nieprawidłowej instalacji, MPL 
będzie według własnego uznania mógł zastąpić taką utratę mocy przez zapewnienie dodatkowego modułu (-ów) dla Klienta w celu 
uzupełnienia takich strat w mocy, lub naprawy lub wymiany uszkodzonego modułu (-ów). 
 
25 Lat 
MPL gwarantuje moc wyjściową dla modułów fotowoltaicznych na okres dwudziestu pięciu (25) lat od daty wskazanej w fakturze 
handlowej do kupującego. Jeśli moduł (y) PV wykazuje moc mniejszą niż osiemdziesiąt procent (80%) wartości minimalnej dla 
"mocy szczytowa w STC", jak określono w tabelach produktów MWG, pod warunkiem, że taka utrata mocy jest ustalona przez 
MPL jako wynikająca z powodu wad materiałowych lub wad wykonania w trakcie produkcji, a nie z powodu nieprawidłowej 
instalacji, MPL będzie według własnego uznania mógł zastąpić taką utratę mocy przez zapewnienie dodatkowego modułu (-ów) dla 
Klienta w celu uzupełnienia takich strat w mocy, lub naprawy lub wymiany uszkodzonego modułu (-ów). 
 
Środki zaradcze określone w niniejszym Paragrafie 2 są jedynym i wyłącznym środkiem przewidzianym w ramach Ograniczonej Gwarancji 
Gwarantowanej Mocy szczytowej 
 
3)  Wykluczenia i Ograniczenia  
Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą, w każdym przypadku, zostać przedstawione w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
 
„Ograniczona Gwarancja na Wyrób” oraz „Ograniczona Gwarancja Gwarantowanej Mocy Szczytowej” nie znajdują 
zastosowania gdy: 



 
1) Produkt jest nieprawidłowo zainstalowany 
2) Uszkodzona jest część konstrukcji, na której zamontowano moduł;   
3) Produkt jest narażony na niewłaściwą obsługę, wliczając w to przenoszenie w czasie transportu i przechowywanie;  
4) Produkt został zainstalowany w środowisku mobilnym lub morskim, poddawany nieprawidłowym napięciom lub skokom 

napięcia, lub w skrajnych warunkach środowiskowych (takich jak kwaśne deszcze, sól lub inne zanieczyszczenia) 
5) Moduł był poddany niewłaściwej konserwacji, w tym utrzymaniu przez nieautoryzowanego serwisanta lub niezgodnie z 

instrukcją MPL.  
6) Produkt padł ofiarą wypadków zewnętrznych, takich jak pożar, eksplozja lub wandalizm 
7) Rodzaj produktu, etykieta, tabliczka znamionowa lub numer seryjny modułu został zmieniony, usunięty lub jest nieczytelny.  
8) W innych nieprzewidzianych okolicznościach lub przyczynach poza kontrolą, w tym, ale nie ograniczając się do: przepięć, 

trzęsień ziemi, tajfunów, huraganów, tornad, aktywności wulkanicznej, powodzi, tsunami, śniegu itp. szkód. 

 
" Ograniczona Gwarancja na Wyrób” oraz „Ograniczona Gwarancja Gwarantowanej Mocy Szczytowej” pokrywają 

jedynie koszt transportu dla dostawy jakichkolwiek naprawionych lub wymienionych modułów fotowoltaicznych do miejsca 

instalacji, i nie obejmują opłat transportowych dla powrotu moduł PV do MPL, odpraw celnych i innych kosztów związanych z 

instalacją, usuwaniem lub reinstalacją modułu (-ów) PV. 

 
Roszczenia gwarancyjne będą honorowane tylko wtedy, gdy produkt może być zidentyfikowany jako wyprodukowany przez MPL, 
wg. wskazania etykiety produktu, numeru seryjnego, itp. 
 
4)  Ograniczenie zakresu gwarancji  
 
MPL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, następujące lub specjalne szkody, niezależnie od 
przyczyny. Utrata użyteczności, utrata zysków, straty w produkcji, utrata przychodów są zatem bez ograniczenia wyłączone. 
Łączna odpowiedzialność MPL za ewentualne straty, nie może przekroczyć wartości zakupu modułu (-ów) PV jako zapłaconej 
przez Kupującego. 
 
5)  Uzyskanie gwarancji wydajno ści  
Ta "Ograniczona gwarancja dla modułu (ów)", odnosi się jedynie do Kupującego, który nabył moduł (y) PV 

bezpośrednio od MPL. 
1) natychmiastowe powiadomienie wnosi się bezpośrednio do MPL. Wraz z zawiadomieniem, Kupujący powinien dostarczyć opis 

reklamacji, numer seryjny odpowiedniego modułu (ów), oraz dowód zakupu, taki jak np. faktura handlowa. 

2) zwroty jakiejkolwiek modułu (ów) fotowoltaicznego (-nych) nie będą przyjmowane, chyba że zostało wydane wcześniej przez 

MPL pisemne zezwolenie. 

3) Wszystkie wymienione moduły stają się własnością MPL. MPL ma prawo do dostarczenia innego typu modułu (ów) PV (różnej 

wielkości, koloru, kształtu i / lub energii) będącego obecnie w produkcji przypadku gdy moduł nie jest produkowany w momencie 

wystąpienia roszczenia. Naprawa lub wymiana modułu (ów) fotowoltaicznego lub dostawy dodatkowych modułu (-ów) PV nie 

powodują rozpoczęcie nowych warunków gwarancji, jak nie zostają przedłużone warunki „Ograniczonej Gwarancji na Wyrób” 

oraz „Ograniczonej Gwarancji Gwarantowanej Mocy Szczytowej” 

4) Gwarancja jest zbywalna, gdy produkt pozostaje zainstalowany w pierwotnej lokalizacji. 

5) Kupujący powiadamia MPL bezpośrednio po ujawnieniu wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Gwarancji listownie, 

faksem lub pocztą elektroniczną podając specyfikację każdego domniemanego roszczenia, w tym dowodów roszczeń (zdjęcia 

wadliwych modułów i kontroli jakości stempli) i numerów seryjnych produktu (ów). 
 
MPL ENERGY SP. Z O.O. 
44-119 Gliwice 
handel@mplenergy.pl  

 
6)  Ważność 
 
Niniejsza ograniczona gwarancja dla modułów PV obowiązuje  od 1 grudnia 2014 roku i ma zastosowanie do wszystkich modułów 
PV sprzedanych Kupującemu po tej dacie. Postanowienia zachowują ważność do momentu wydania wersji zaktualizowanej..
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