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1. MP Solar Group , zwany dalej Dystrybutorem firmy Xiamen Hopergy New Technology zwanej dalej Pro-

ducentem udziela gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.  

2. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę powodującą funkcjonowanie produktu niezgodne ze 

specyfikacją Producenta. - gwarancja obejmuje w szczególności: wytrzymałość mechaniczną wyrobów i odpor-

ność korozyjną powłoki anodowanej, powłoki elementów pokrytych farbą nanoszoną metodą proszkową i ele-

mentów wykonanych z blachy nierdzewnej. - gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie producenta jak np.: pękanie, wyginanie się konstrukcji, łuszczenie się powłoki 

ochronnej,  

3. Za Nabywcę uważa się podmiot, który dokonał zakupu produktu bezpośrednio od Dystrybutora.  

4. Dystrybutor zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad materiału i 

wykonania, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, poprzez naprawę lub wymianę produktu na 

produkt wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Dystrybutor.  

5. Okres gwarancji wynosi 15 lat na materiał oraz 25 lat na powłokę antykorozyjną od daty sprzedaży dla kategorii 

agresywności korozyjnej środowiska C1, C2 lub C3 pod warunkiem, że użytkownik instalacji PV będzie dokonywał 

przynajmniej raz do roku konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej.  

6. W uzasadnionych wypadkach okres gwarancji może zostać przedłużony na wniosek Nabywcy po szczegółowym 

uzgodnieniu z Producentem warunków przechowywania , eksploatacji i konserwacji produktów. Przedłużenie 

okresu gwarancji powinno zostać stwierdzone pismem pod rygorem nieważności.  

7. Gwarancja jest ważna pod warunkiem korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, specyfikacją 

Producenta, warunkami technicznymi i środowiskowymi.  

8. Z tytułu gwarancji Nabywcy ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Producenta roszczenie o od-

szkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Producenta 

według tej gwarancji, jest naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej 

gwarancji.  

9. Producent odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzeda-
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nym Produkcie.  

10. Producent w szczególności zastrzega do ważności gwarancji konieczność spełnienia poniższych warunków: 

Transport produktów powinien odbywać się suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek 

był zabezpieczony przed przesuwaniem się, uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków at-

mosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpiec-

zyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób unie-

możliwiający uszkodzenie elementów. Przechowywanie produktów ocynkowanych, ocynkowanych i lakiero-

wanych, wykonanych z blachy nierdzewnej/kwasoodpornej Elementy powinny być przechowywane w pom-

ieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno 

dopuszczać do zamoczenia i zawilgocenia wyrobów. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpako-

wać zalane opakowania , rozłożyć detale aż wyschną i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i 

przewiewnego, chroniącego przed opadami atmosferycznymi. Produkty muszą być składowane na paletach, po-

jemnikach lub specjalnie przeznaczonych do tego celu podstawach (nie powinny leżeć bezpośrednio na betonie 

lub ziemi). Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji 

wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów cynkowanych, lakierowanych, wykonanych z blachy 

nierdzewnej/kwasoodpornej. W przypadku zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak zwana biała 

korozja (biało - szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej i nie jest podstawą do reklamacji. 

Wyroby wykonane z blachy nierdzewnej/kwasoodpornej, lub lakierowane mogą być zabezpieczone folią, którą 

należy bezzwłocznie usunąć po otrzymaniu dostawy. Pozostawanie folii zabezpieczających na wyrobach z blachy 

nierdzewnej/kwasoodpornej lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i 

dużym nasłonecznieniu , może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapako-

wanymi elementami. W wyniku tej reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni produktów. Na 

czas składowania i montażu produktów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem 

i innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi. Transport, składowanie i montaż wyrobów musi odbywać się w 

środowisku odpowiedniej dla zamawianych produktów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN 

EN ISO 12944 :2001. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane! 

Wyroby magazynować w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Nie dopuścić do zamoczenia! 

 


