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12 letnia Gwarancja    stanowi  nazwę handlową 
Gwarancji na okres 12 lat, na wszystkie 
podzespoły instalacji fotowoltaicznej.
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12 
LAT 

GWARANCJI 

Solartime  -   Solartime   Sp.  z o.o.  z   siedzibą   w  Rzeszowie, 
ul. Załęska 106 B, 35-322 Rzeszów,

Klient  -  osoba  fizyczna   lub   osoba  prawna,  która   zawarła 
z Solartime  Umowę   Sprzedaży  Instalacji   Fotowoltaicznej,
Instalacja - wybrana przez   Klienta   instalacja   fotowoltaiczna 
z wariantem Gwarancji 12-letniej określona w Umowie  Sprzedaży 
Instalacji Fotowoltaicznej,

Montaż instalacji - montaż instalacji  w  miejscu  określonym 
w Umowie Sprzedaży zakończony  protokołem  odbioru  montażu.
Umowa Sprzedaży -  zawarta  miedzy  Klientem  a  Solartime 
Umowa Sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej,
Dzień roboczy -  dzień   inny  niż  sobota  lub  inny  niż  dzień 
ustawowo wolny od pracy pomiędzy godziną 8 a 16,

BOK: Biuro Obsługo Klienta,

Gwarancja Solartime - gwarancja udzielana  przez  Solartime 
zgodnie z Ograniczonymi Warunkami Gwarancji Solartime 

Klient oraz SOLARTIME zawarli Umowę Sprzedaży kompletnej 
instalacji  fotowoltaicznej  (Instalacja)  wraz z dostawą,  montażem 
i połączeniem do sieci energetycznej (Umowa Sprzedaży). Na 
podstawie niniejszej Umowy SOLARTIME udziela dodatkowej 
nieodpłatnej gwarancji jakości udzielanej przez producentów 
komponentów Instalacji  (Gwarancja Solartime - patrz punkt 7) 
i zobowiązuje się wykonać świadczenie gwarancyjne na  warunkach
określonych poniżej (łącznie Gwarancja 12-letnia).

Gwarancji 12-letniej udziela Solartime Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Załęska 106 B, 35-322 Rzeszów.

Uprawnienia  z tytułu  Gwarancji 12-letniej przysługują 
Klientowi  będącemu właścicielem  Instalacji zakupionej od 
SOLARTIME,  który  wybrał wariant  Gwarancji  12-letniej 
w   Umowie   Sprzedaży.   Gwarancja    12-letnia   jest     dobrowolna.

Gwarancja 12-letnia obejmuje jakość modułów fotowoltaicznych,
inwertera sieciowego (falownika) lub mikroinwerterów, konstrukcji
montażowej, zabezpieczeń elektrycznych DC, zabezpieczeń 
elektrycznych AC, okablowania i pozostałych elementów składających
się na całość Instalacji, będącej przedmiotem sprzedaży na podstawie
Umowy Sprzedaży. Gwarancja 12 letnia obowiązuje na 
terytorium Polski.

5.1. Gwarancja wchodzi w życie w dniu wykonania instalacji zgodnie 
      z Umową Sprzedaży (Montaż Instalacji) i obowiązuje przez 
      okres kolejnych 12 lat  (Okres Gwarancji 12-letniej).

5.2. Gwarancja   wygasa   z  upływem   Okresu  Gwarancji  12-letniej. 
   Przed  upływem  tego  okresu  gwarancja 12-letnia może 
    wygasnąć jedynie w przypadku rezygnacji Klienta z Gwarancji 
       12-letniej.

5.3. Niezależnie od powyższego, Gwarancje Producentów (patrz punkt
      6)  wydane  Klientowi  wraz  z niniejszym  regulaminem pozostają
      ważne i wiążące,  oraz mogą  stanowić podstawę do dochodzenia
      przez   Klienta  swoich    uprawnień   względem    poszczególnych
      Producentów.

Regulamin 12- letniej GWARANCJI

Użyte   w  niniejszym   Regulaminie  terminy  i skróty
oznaczają:

1. CZEGO DOTYCZY REGULAMIN

2. KTO UDZIELA GWARANCJI 12-letniej

4. JAKIE URZĄDZENIA OBEJMUJE GWARANCJA 12-letnia

3. KTO JEST BENEFICJENTEM GWARANCJI 12-letniej

5. W JAKIM OKRESIE OBOWIĄZUJE GWARANCJA 12-letnia

6.2. Niezależnie   od   Gwarancji   Producentów  SOLARTIME   udziela 
      gwarancji jakości wybranych  komponentów  Instalacji  w  zakresie 
      i  na   warunkach  wskazanych  w  dokumencie   „Ogólne Warunki 
      Ograniczonej   Gwarancji  Solartime”  (Gwarancja Solartime). 
      Warunki Gwarancji Solartime dołączone są jako Załącznik nr 1 do 
      Regulaminu  Gwarancji  12-letniej  i  wysłane drogą elektroniczną
      na  adres  e-mail  wskazany  w  Umowie  Sprzedaży.  Klient może
      skorzystać   z   uprawnień   wynikających   z  Gwarancji  Solartime
      wyłącznie   w    sytuacjach     określonych     w     punkcie      7.3.,
      z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.5.

6.3. W  ramach   Gwarancji   12-letniej,   SOLARTIME  udziela   
      gwarancji „w zakresie równoważnym” jak wynikający  z  Gwarancji 
      Producenta   oznacza  to, że SOLARTIME wykona na rzecz   Klienta   
      takie   same  obowiązki   jakie   miałby   wykonać    producent  na 
      podstawie    Gwarancji   Producenta   i   w  terminach  tam   
      wskazanych,  z  uwzględnieniem  wszystkich ograniczeń  opisanych   
      w Gwarancji producenta oraz z  uwzględnieniem swobody   decyzji   
      po stronie SOLARTIME co  do  sposobu  wykonywania  obowiązków 
      gwarancyjnych. 

6.4. W ramach Gwarancji 12-letniej Klient  nie może dochodzić  od  
      SOLARTIME   wykonania   jednocześnie     świadczenia    z     tytułu   
    Gwarancji  Producenta   oraz   świadczeń   z  tytułu Gwarancji  
    Solartime.   W  przypadku,   gdy   na wniosek  Klienta  SOLARTIME   
      rozpocznie    wykonywanie     świadczeń   wynikających   z  Gwarancji    
      producenta     (lub      analogicznych     świadczeń),    to   SOLARTIME   
      nie będzie  już zobowiązany  do  wykonywania  świadczenia   z   tytułu   
    Gwarancji  Solartime (i odwrotnie) lub Gwarancji 12-letniej.

6.1. Poszczególne  komponenty Instalacji objęte  są gwarancją jakości 
      Producentów,    które    określają     m.in.   zakres     obowiązków 
      gwarancyjnych    producentów   i     sprzedawców,     okres     ich 
      obowiązywania,   procedury  wykonania, uprawnień i obowiązków
      oraz    ograniczenia     zakresu     obowiązków      gwarancyjnych 
    (Gwarancje Producentów).   Kopie   wszystkich   Gwarancji 
     Producentów,   jakimi   objęte   są  komponenty Instalacji na dzień 
     zawarcia   Umowy   Sprzedaży   dołączone  są  jako  Załącznik  do 
     Umowy   Sprzedaży  lub   wysłane   drogą  elektroniczną na adres 
     e-mail wskazany w Umowie Sprzedaży.
       
       
      

6. JAKIE UPRAWNIENIA DAJE GWARANCJA 12-letnia
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Niezależnie od ograniczeń zakresu świadczeń gwarancyjnych 
określonych w Gwarancji Producenta lub w Gwarancji Solartime, 
Gwarancja 12-letnia jest dodatkowo wyłączona w przypadku
gdy uszkodzenie lub brak funkcjonalności, właściwości lub
określonych cech elementów Instalacji jest wynikiem:

a) użytkowania      niezgodnego      z      instrukcją      urządzenia, 
    przeznaczeniem normalnymi zasadami użytkowania,
b) dokonywania  przeróbek, modyfikacji  lub    konserwacji   przez 
    osoby  nieupoważnione,  nie posiadające autoryzacji  Solartime
    i działające bez Zlecenia ze Strony Solartime,
c) uszkodzenia (nawet nieumyślne) dokonanego przez Klienta lub
   osoby trzecie,
d) nienormatywnej pracy sieci AC operatora,
e) zdarzeń losowych, jak np. pożary, powodzie, grad, wyładowania 
   atmosferyczne, wichury oraz inne nie wymienione klęski 
   żywiołowe, przepięcia sieci dystrybutora oraz sieci wewnątrz
   nieruchomości Klienta, uszkodzenia dokonywane przez zwierzęta, 
   owady,
f) zmiana pierwotnego miejsca montażu Urządzenia,
g) awarii    połączenia    internetowego,    nieleżące    po    stronie 
   zainstalowanych  komponentów,  przykłady:  brak    w   dostawie 
   Internetu,  resetowanie/wymiana  modemu przez Klienta, awarie 
   po stronie dostawcy Internetu.
h) nieprzestrzegania  obowiązujących  przepisów  prawa     (w tym, 
    w zakresie użytkowania i eksploatacji budynków i nieruchomości).

6.5 Wskazanie w dowolnym  zgłoszeniu  reklamacyjnym    gwarancji 
    innej  niż  Gwarancja   12-letnia  oznacza,  że   Klient rezygnuje 
 z Gwarancj 12-letniej i ewentualne przyszłe roszczenia mogą 
 być zgłaszane wyłącznie z tytułu Gwarancji  Solartime lub 
  Gwarancji Producenta.

7. WARUNKI WYŁĄCZENIA GWARANCJI 12- letniej

9.1. Gwarancja 12-letnia  podlega  prawu  polskiemu i  zgodnie z nim
      będzie interpretowana.

9.2. Reklamacje dotyczące  wykonywania  Gwarancji  12-letniej 
     Klient może składać w sposób określony w punkcie 7, wskazując 
      informacje i okoliczności dotyczące reklamacji. Zaleca się również
    sprecyzowanie oczekiwanego przez Klienta sposobu załatwienia 
    reklamacji oraz danych kontaktowych składającego reklamacje. 
      SOLARTIME rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później 
     niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji w przypadku 
  Gwarancji 12-letniej lub w terminie dłuższym jeśli taki 
     wskazany jest w Gwarancji Producenta. Do zachowania terminu 
   procedury reklamacyjnej wystarczy wysłanie odpowiedzi przed 
   upływem terminu. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona 
    na piśmie na adres e-mail Klienta, z którego reklamacja została 
  wysłana, chyba że Klient poda w reklamacji inny adres 
      e-mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

9.3. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi
      eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.
    Gwarancja 12-letnia nie stanowi umowy ubezpieczenia, o której
    mowa w art. 805 i nast. ustawy z dania 23 kwietnia 1964 r.
     - Kodeks Cywilny oraz art. 15 i nast. ustawy z dnia 11 września 
      2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

9.4. Jakiekolwiek     spory  z  tytułu wykonywania  Gwarancji 12-letniej 
      będą  rozstrzygane  zgodnie z zasadami  określonymi  w  Umowie 
      Sprzedaży.

9.5. Regulamin Zgłoszeń serwisowych obowiązuje od  01.10.2020 r. do
      odwołania go przez Sprzedawcę.

9.6. Jeśli w Umowie sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem 
      zostały wprowadzone inne zapisy dotyczące Zgłoszeń serwisowych
      i opłat, obowiązują zapisy z Umowy Sprzedaży.

Klient, który chce skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji 
12 - le tn ie j ,  powin ien n iezwłoczn ie  zg łos ić  SOLARTIME 
odpowiednie żądanie, opisując zdarzenie oraz wskazując gwarancję, 
którą będzie realizował i uprawnienie, z którego chce skorzystać. Klient
może zgłosić żądanie:

a) osobiście w siedzibie SOLARTIME,

b) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby SOLARTIME,
c) pisemnie pocztą elektroniczną na adres email: serwispv@solartime.pl.

Klient dokonując zgłoszenia  powinien  przekazać  SOLARTIME  (pocztą
tradycyjną,  pocztą  elektroniczną  lub  osobiście,   na  adres   wskazany 
powyżej co najmniej następujące dane i dokumenty:

a) dane identyfikujące Klienta (w tym dane kontaktowe w zakresie
    reklamacji),
b) dane identyfikujące reklamowane Urządzenie, w tym jego numer
    seryjny lub inny  numer  identyfikujący  wraz  z  podaniem  ilości 
    reklamowanych  Urządzeń,  oraz  dokładny opis wady oraz datę 
    i sposób ujawnienia się wady,
c) kopię dowodu zakupu Urządzenia,
d) ewentualnie  inne  dokumenty wskazane  przez  Producenta   lub 
    w Gwarancji Solartime.

Klient powinien złożyć wniosek z uwzględnieniem terminów 
reklamacyjnych wskazanych w Gwarancji Producenta albo 
Gwarancji Solartime lub Gwarancji 12-letniej, 
z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym SOLARTIME na 
rozpoczęcie procedury reklamacyjnej w terminach wynikających z tych
gwarancji.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z GWARANCJI 12- letniej

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
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