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Jinko Solar Import and Export Co. ("Jinko") z reguły 
udziela Gwarancji określonych w niniejszym 
dokumencie pierwotnemu nabywcy oraz jego 
następcom i cesjonariuszom ("Klient") w odniesieniu 
do wszystkich modułów fotowoltaicznych 
sprzedawanych przez Jinko na mocy umów kupna 
podpisanych 23 listopada 2018 r. lub później 
("Moduły"), z zastrzeżeniem warunków określonych w 
niniejszym dokumencie ("Ograniczona Gwarancja"). 
Jinko i Klient mogą być w dalszej części dokumentu 
określani jako "Strona", a łącznie jako "Strony". 

1. DATĘ ROZPOCZĘCIA GWARANCJI. Jinko udziela 
gwarancji określonych w niniejszym dokumencie, 
których okres obowiązywania rozpoczyna bieg we 
wcześniejszym z następujących terminów: dostawa 
Modułów do ich pierwotnego nabywcy lub data 
przypadająca sto osiemdziesiąt (180) dni od daty 
produkcji Modułu, zgodnie z numerem seryjnym [cyfra 
nr 7-12 (RRMMDD), licząc od lewej strony numeru 
seryjnego] dla danego Modułu ("Data Rozpoczęcia 
Gwarancji"). 

2. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT. W 
okresie rozpoczynającym się w Dacie Rozpoczęcia 
Gwarancji i kończącym się w dniu przypadającym sto 
dwadzieścia (120) miesięcy od tej daty, Jinko 
gwarantuje, że Moduły oraz ich złącza i przewody 
prądu stałego, jeśli występują, będą wolne od 
istotnych wad projektu, materiału  i wykonania, które 
mają wpływ na działanie Modułu ("Ograniczona 
Gwarancja na Produkt"). Wady materiałowe nie 
obejmują normalnego zużycia. 

3. OGRANICZONA GWARANCJA MOCY Jinko 
gwarantuje 
że Szybkość Degradacji nie przekroczy poniższych 
wartości w okresach określonych po Dacie Rozpoczęcia 
Gwarancji ("Ograniczona Gwarancja Mocy"): 
(A) SERIA EAGLE/CHEETAH: a) dla  
Modułów polikrystalicznych: (i) 2,5% w pierwszym 
roku; (ii) 0,7% w każdym kolejnym roku do daty 
przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty 
Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista 
Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 80,7% 
Nominalnej Mocy Wyjściowej; 

(b) dla modułów monokrystalicznych: (i) 3,0% w 
pierwszym roku; (ii) 0,7% w każdym kolejnym roku do 
daty przypadającej dwadzieścia pięć (25) lat od Daty 
Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista 
Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 80,2% Nominalnej 
Mocy Wyjściowej; 
(B) SERIA EAGLE/CHEETAH: (a) dla Modułów Dual Poly: 
(i) 2,5% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym kolejnym 
roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty 
Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista 
Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 83,0% 
Nominalnej Mocy Wyjściowej; Dla Modułów Dual 
Mono: (i) 3,0% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym 
kolejnym roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat 
od Daty Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie 
Rzeczywista Moc Wyjściowa nie będzie niższa niż 82,5% 
Nominalnej Mocy Wyjściowej; oraz 
(C) SERIA MODUŁÓW BIFACJALNYCH 
EAGLE/CHEETAH: dla Modułów bifacjalnych typu P  (i) 
3,0% w pierwszym roku; (ii) 0,5% w każdym kolejnym 
roku do daty przypadającej trzydzieści (30) lat od Daty 
Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to czasie Rzeczywista 
Moc Wyjściowa nie może być niższa niż 82,5% 
Nominalnej Mocy Wyjściowej; Niezależnie od 
jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej 
Gwarancji, Ograniczona Gwarancja Mocy dla modułów 
bifacjalnych serii EAGLE ma zastosowanie wyłącznie do 
mocy wyjściowej przedniej części takich Modułów. 

4. DEFINICJE DOTYCZĄCE MOCY. "Nominalna Moc 
Wyjściowa (PO0)" oznacza specyfikację umieszczoną na 
oryginalnej tabliczce znamionowej Modułu, wyrażoną w 
watach, certyfikowaną przez Jinko i wskazaną na 
Module, z wyłączeniem wszelkiego dodatniego 
odchylenia. "Rzeczywista Moc Wyjściowa (POt)" 
oznacza moc wyjściową Modułu, wyrażoną w  watach 
mocy szczytowej, którą Moduł generuje w danym 
punkcie czasowym po upływie roku od Daty Rozpoczęcia 
Gwarancji (t) w swoim  "Punkcie Mocy Maksymalnej" w 
Standardowych Warunkach Testowych ("STC"), z 
uwzględnieniem korekty dowolnego błędu pomiaru. 
Standardowe warunki badania (STC) są następujące, 
mierzone zgodnie z IEC 61215: a) spektrum światła AM 
1,5; b) 
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napromieniowanie 1000W na m2; oraz c) temperatura 
ogniwa 25 stopni Celsjusza przy napromienianiu pod 
kątem prostym. „Szybkość Degradacji (DR)" oznacza 
każdą dodatnią wartość obliczoną zgodnie z 
następującym wzorem, wyrażoną w procentach: 

DR = 1.00 - [(POt) / (POo)] 
  

5. ROSZCZENIA. Ciężar stwierdzenia naruszenia 
postanowień Gwarancji na mocy niniejszego 
dokumentu spoczywa na Kliencie. Jeżeli Klient uważa, że 
doszło do naruszenia Ograniczonej Gwarancji na 
Produkt lub Ograniczonej Gwarancji Mocy (łącznie 
"Gwarancje"), wówczas Klient jest zobowiązany 
powiadomić Jinko niezwłocznie i nie później niż w ciągu 
trzydziestu (30) dni od momentu uzyskania informacji 
na ten temat, podając  następujące informacje związane 
z roszczeniem: (a) strona wnosząca roszczenie; (b) 
szczegółowy opis; (c) dowody, w tym zdjęcia i dane; (d) 
odpowiednie numery seryjne; (e) Data Rozpoczęcia  
Gwarancji; (f) rodzaj Modułu; (g) adres fizyczny; (h) 
wszelkie dodatkowe dowody, o które zasadnie wystąpi 
Jinko; oraz (i) na żądanie Jinko, rzeczywisty Moduł lub 
Moduły, które rzekomo powodują naruszenie. 
Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień 
niniejszego dokumentu, Jinko ma prawo, według 
własnego uznania i po pisemnym  powiadomieniu 
Klienta, zażądać aby wszelkie naruszenia Gwarancji 
wskazane przez Klienta zostały zbadane przez TUV 
Rheinland, TUV  SUD lub inne niezależne laboratorium 
badawcze wybrane przez Jinko i zatwierdzone przez 
Klienta, przy czym takie zatwierdzenie nie może być  
bezzasadnie wstrzymywane lub opóźniane ("Niezależne 
Laboratorium Badawcze"). Tolerancja pomiaru mocy 
urządzeń badawczych wykorzystywanych przez 
Niezależne Laboratorium Badawcze podczas 
wykonywania badań wymaganych w niniejszym punkcie 
5 zostanie wskazana obu Stronom na piśmie przed 
wykonaniem takich badań i znajdzie odzwierciedlenie 
we wszelkich  ostatecznych wynikach badań 
dostarczonych przez Niezależne Laboratorium 
Badawcze. Ustalenie przez Niezależne Laboratorium 
Badawcze czy 

nastąpiło naruszenie jest ostateczne i rozstrzygające w 
odniesieniu do kwestii objętych takim ustaleniem. 
Jinko ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty jakie 
ponosi w związku z wysyłką przez Klienta Modułu 
zgodnie z punktem 5(i) niniejszego dokumentu oraz za 
usługi świadczone przez Niezależne Laboratorium 
Badawcze zgodnie z punktem 5, w tym koszty wysyłki, 
usług  badawczych, przechowywania, ubezpieczenia i 
wszelkich przypadkowych zniszczeń Modułów, 
jednakże pod warunkiem, że Klient niezwłocznie po  
otrzymaniu powiadomienia przejmie 
odpowiedzialność Jinko z tytułu wszelkich określonych 
wyżej kosztów na zasadzie dolar za dolara w 
przypadku, kiedy Niezależne Laboratorium Badawcze 
nie jest w stanie potwierdzić naruszenia Gwarancji  lub 
Klient nie jest w inny sposób w stanie stwierdzić 
naruszenia Gwarancji. 

6. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Według własnego 
uznania, Jinko naprawi, wymieni lub dostarczy 
dodatkowe moduły kompensujące stratę mocy dla 
każdego Modułu, który powoduje naruszenie 
gwarancji. Dodatkowe, naprawione lub wymienione 
Moduły zostaną dostarczone do tego samego miejsca 
przeznaczenia i na tej samej podstawie dostawy 
INCOTERMS  2010, na której pierwotny Moduł 
powodujący naruszenie Gwarancji został  dostarczony 
w oparciu o umowę kupna, do której ma zastosowanie 
niniejsza Ograniczona Gwarancja. Wymienione 
Moduły otrzymane przez Jinko zgodnie z punktem 5 
stanowią wyłączną własność Jinko. Jinko ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty 
transportu poniesione w związku z wykonaniem 
dodatkowych obowiązków dostawy,  naprawy lub 
wymiany zgodnie z niniejszym punktem 6. Moduły 
dodatkowe lub zamienne powinny mieć ten sam typ i 
postać fizyczną, co Moduł pierwotny, powinny być 
elektrycznie kompatybilne z Modułem  pierwotnym, 
oraz posiadać moc wyjściową nie mniejszą niż moc 
gwarantowana dla Modułu pierwotnego w momencie 
dostawy lub wymiany, w oparciu o gwarantowaną 
szybkość degradacji określoną w punkcie 3 niniejszego 
dokumentu. Niezależnie od powyższego, jeżeli Jinko 
przestanie dostarczać Moduły spełniające powyższe 
kryteria, wówczas dodatkowe lub zastępcze 
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Moduły przewidziane w niniejszym punkcie 6 są 
modułami dostarczanymi następnie przez Jinko, które w 
największym stopniu spełniają powyższe  kryteria. 
Wykonanie przez Jinko jakiejkolwiek naprawy, wymiany 
lub dodatkowej dostawy zgodnie z niniejszym punktem 6 
nie wydłuży okresu obowiązywania jakiejkolwiek 
Gwarancji. 

7. WYŁĄCZENIA. Niniejsza Ograniczona Gwarancja 
podlega wyłączeniom określonym w niniejszym punkcie 
7. Gwarancje nie mają zastosowania do żadnego Modułu, 
który: (a) został zmieniony, naprawiony lub 
zmodyfikowany bez uprzedniej pisemnej zgody Jinko lub 
w inny sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami Jinko;  
(b) został usunięty i ponownie zainstalowany w 
dowolnym miejscu innym niż fizyczne miejsce, w którym 
został pierwotnie zainstalowany po zakupie przez Klienta 
lub otrzymaniu od Jinko jako moduł zastępczy; (c)  
podlegał niewłaściwemu użyciu, nadużyciu, zaniedbaniu 
lub wypadkowi, z wyjątkiem przypadków, które mogą być 
spowodowane przez Jinko w trakcie przechowywania, 
transportu, obsługi, instalacji, stosowania, użytkowania 
lub serwisowania; (d) podlegał działaniu siły wyższej, 
przepięć elektrycznych, wyładowań atmosferycznych, 
powodzi, pożaru, wandalizmu,  manipulacji, 
przypadkowego pęknięcia lub innych zdarzeń 
pozostających poza kontrolą Jinko, powodujących istotne 
uszkodzenia modułu; (e)  został zainstalowany na 
ruchomych platformach (innych niż jedno- lub dwuosiowe 
urządzenia śledzące) lub w środowisku morskim; f) miał 
bezpośredni kontakt z czynnikami korozyjnymi lub słoną 
wodą; doznał uszkodzenia spowodowanego przez 
szkodniki; lub nieprawidłowo działające elementy 
systemu fotowoltaicznego; lub g) był używany w sposób 
niezgodny z wersją instrukcji instalacji Jinko dostępną na 
stronie internetowej  www.jinkosolar.com w dniu 
wyprodukowania Modułu. Gwarancje nie mają 
zastosowania do żadnego Modułu, dla którego etykiety 
wskazujące typ lub numer seryjny zostały zmienione, 
usunięte lub  są nieczytelne. Gwarancja nie dotyczy 
Modułów, za które Jinko nie otrzymał pełnej i ostatecznej 
zapłaty. 

8. ZAWIADOMIENIA Wszelkie zawiadomienia wymagane 
lub dozwolone na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji 
wymagają formy pisemnej, aby można było uznać, że 
zostały prawidłowo przekazane przez nadawcę 

i otrzymane przez adresata. Zawiadomienia przesyłane 
pocztą lub faksem należy kierować do biura Jinko 
znajdującego się najbliżej miejsca pierwotnej instalacji jak
 określono na stronie internetowej 
www.jinkosolar.com/contact.html. Zawiadomienia 
przesyłane pocztą elektroniczną należy wysyłać na adres 
cs@jinkosolar.com. Klient jest zobowiązany do 
niezwłocznego podania danych kontaktowych na żądanie. 
Dla uniknięcia wątpliwości, sama wiadomość elektroniczna 
nie stanowi ważnego zawiadomienia zgodnie z niniejszym 
punktem 8. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE OD 
WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ 
OGRANICZONEJ  GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI 
WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, 
JINKO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE 
ZAPEWNIA WARUNKÓW, WYRAŹNYCH  LUB 
DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z MODUŁÓW LUB 
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH, ORAZ WYKLUCZA WSZELKIE 
GWARANCJE DOROZUMIANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW 
PRAWA, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE 
WYKONANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ 
DOROZUMIANE  GWARANCJE NIESTANDARDOWE LUB 
GWARANCJE UŻYTKOWANIA, WYNIKAJĄCE Z MODUŁÓW 
LUB  ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH. ŚRODKI OCHRONY 
PRAWNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ 
GWARANCJI SĄ JEDYNYMI I  WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI 
ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI KLIENTOWI W ZWIĄZKU 
Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM GWARANCJI. W ŻADNYM 
WYPADKU SPÓŁKA JINKO NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ  GWARANCJĄ 
ZA JAKĄKOLWIEK ANALIZĘ WYDAJNOŚCI, KONTROLĘ, 
DIAGNOZĘ, DEMONTAŻ, OPŁATY CELNE, CŁA 
PRZYWOZOWE, CŁA WYWOZOWE, PODATKI, KOSZTY 
PONOWNEJ INSTALACJI, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY 
SPECJALNE, POŚREDNIE,  PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, 
PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE JAKIEGOKOLWIEK 
RODZAJU, W TYM  STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z 
UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY ZYSKÓW 
LUB PRZYCHODÓW, OPŁAT ODSETKOWYCH (Z WYJĄTKIEM 
PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W  NINIEJSZYM 
DOKUMENCIE), UTRATY ZDOLNOŚCI WYSTAWIANIA 
GWARANCJI, KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB ROSZCZEŃ 
KLIENTÓW O ODSZKODOWANIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
CZY  ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWSTAJE W WYNIKU 
NARUSZENIA UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI  
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(W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA 
ZASADZIE RYZYKA, Z MOCY PRAWA LUB W JAKIKOLWIEK 
INNY SPOSÓB. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW 
OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ 
GWARANCJI, JINKO NIE PONOSI ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA 
OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA INNE STRATY LUB OBRAŻENIA 
WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY ZWIĄZANEJ 
Z NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ. 

10. CESJA. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych 
postanowień niniejszego dokumentu, niniejsza 
Ograniczona Gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz 
Klienta i nie dotyczy żadnych innych beneficjentów 
będących stroną trzecią; jednakże pod warunkiem 
pisemnego powiadomienia i otrzymania przez Jinko 
pełnej i ostatecznej płatności za Moduły, cała Ograniczona 
Gwarancja może zostać przeniesiona w całości, ale nie w 
części, na jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Każdy 
uprawniony cesjonariusz niniejszej Ograniczonej 
Gwarancji zawrze takie umowy, jakich Jinko może w 
uzasadniony sposób zażądać w celu potwierdzenia 
możliwości zastosowania któregokolwiek z warunków 
niniejszej Ograniczonej Gwarancji jako warunku cesji. 

11. PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE. Wszelkie spory związane 
lub wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, w tym 
bez ograniczeń wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, 
ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą 
przekazywane i ostatecznie rozstrzygane zgodnie z 
obowiązującymi klauzulami prawnymi i  procedurami 
rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna pomiędzy 
pierwotnym nabywcą a Jinko. Jako warunek wszelkich 
zobowiązań Jinko wynikających z niniejszej Umowy, Jinko 
może zażądać od każdego Klienta dochodzącego roszczeń 
na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji zawarcia 
wszelkich dodatkowych umów, jakie mogą być wymagane 
w celu zapewnienia wykonania warunków niniejszego 
punktu 11. 

12. KLAUZULA INTEGRACYJNA Niniejsza Ograniczona 
Gwarancja stanowi całość porozumienia między Stronami 
w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje 
wszelkie wcześniejsze  lub równoczesne rozmowy, 
porozumienia i umowy, 

ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami, dotyczące 
przedmiotu niniejszej umowy. 

13. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ. Jeżeli jedno lub 
więcej postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji 
zostanie uznane za niewykonalne w świetle 
obowiązującego prawa, Strony zgadzają się 
renegocjować takie postanowienie w dobrej wierze. W 
przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć 
wzajemnie uzgodnionego i wykonalnego zastąpienia 
wspomnianego postanowienia, wówczas (a) 
postanowienie takie zostanie wyłączone z niniejszej 
Ograniczonej  Gwarancji, (b) pozostała część niniejszej 
Ograniczonej Gwarancji będzie interpretowane tak, 
jakby takie postanowienie zostało wyłączone oraz (c) 
pozostała część niniejszej Ograniczonej Gwarancji 
będzie podlegać wykonaniu zgodnie z jej warunkami. 

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE. Warunki niniejszej 
Ograniczonej Gwarancji są uwarunkowane 
włączeniem ich do umowy pomiędzy Jinko a Klientem 
i podlegają zmianom po włączeniu ich do umowy. Jinko 
zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji 
niniejszej Ograniczonej Gwarancji w dowolnym czasie, 
za powiadomieniem lub bez. 

[KONIEC OGRANICZONEJ GWARANCJI] 
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