1.

Ograniczona gwarancja
Niniejszej gwarancji udziela firma SUNFIXINGS Limited („SL”) swojemu klientowi,
który jest pierwszym klientem końcowym („Klient”) na towary („Towary”), które zostały
sprzedane i/lub dostarczone Klientowi przez SL
Okres gwarancji („Okres gwarancji”), o ile nie ustalono inaczej lub przewidziano w
niniejszym dokumencie, rozpoczyna się w dniu dostarczenia Towarów do Klienta i
kończy się po upływie 20 lat od tego dnia.
W Okresie gwarancyjnym SL gwarantuje, że Towary będą wolne od wad i/lub usterek
wyszczególnionych poniżej:
a) Wady i/lub usterki wynikające z produkcji;
b) Wady i/lub usterki wynikające z zastosowanych materiałów;
c) Niezgodność ze specyfikacjami z powodu wadliwego procesu produkcji i/lub
procesów kontrolnych.
W przypadku uzasadnionego roszczenia na podstawie niniejszego nakazu, SL powinien
dołożyć wszelkich starań w celu naprawy lub wymiany Towarów. W przypadku
wymiany, SL dostarczy i zorganizuje montaż komponentów o co najmniej równoważnej
wydajności.
Jeśli SL stwierdzi (według własnego uznania), że naprawa lub wymiana nie jest
komercyjnie możliwa, SL zrekompensuje Klientowi wadliwy Towar w takiej kwocie, jaką
można rozsądnie ustalić, uwzględniając wartość wadliwych lub uszkodzonych Towarów.

2. Warunki ogólne
Zastosowanie mają następujące warunki ogólne:
a) Warunkiem odpowiedzialności SL na mocy niniejszej gwarancji jest to, czy przed
dostawą Towarów Klient dostarczył SL pełne i dokładne informacje odnośnie lokalizacji
i korzystania z Systemu i wszystkich innych kwestii, o jakie firma SL mogła zapytać, w
tym w formie jakiejkolwiek listy kontrolnej wysłanej Klientowi, i/lub mogą być w sposób
racjonalny uznane za istotne z punktu widzenia projektowania, montażu, użytkowania i/
lub konserwacji Towarów.
b) SL nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszej Gwarancji lub w żaden inny
sposób za wady i/lub usterki wynikające z (w całości lub częściowo) jakichkolwiek
błędów lub innych nieścisłości w jakimkolwiek rysunku, specyfikacji lub informacji
dostarczonych przez Klienta.
c) SL nie ponosi odpowiedzialności na mocy niniejszej Gwarancji lub w żaden inny
sposób, jeśli Klient używa produktów podmiotów trzecich w systemie mocowania
kolektora słonecznego, do którego Towary zostały Klientowi sprzedane i/lub
dostarczone przez SL.
d) Poza wszelkimi innymi instrukcjami i/lub wymogami, o których Klient został
poinformowany przez SL, musi on zapewnić, że Towary co najmniej raz do roku, będą
przechodzić przegląd i konserwację, prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowane
i doświadczone osoby z akredytacją MCS lub równoważną .
e) Okres gwarancji może zostać skrócony, o czym firma SL poinformuje Klienta przed
dostawą Towarów, w przypadku gdy dla Towarów określono krótszy okres eksploatacji
lub wymiany.
f) Reklamacje na mocy niniejszej Gwarancji mogą być składane wyłącznie przez Klienta
(o ile nie uzgodniono inaczej z SL w formie pisemnej).
g) Wszelkie domniemane wady i/lub usterki muszą być zgłoszone SL w formie pisemnej
w terminie 21 dni od dnia, w którym zostały odkryte przez Klienta (lub mogłyby zostać
odkryte w wyniku uzasadnionego przeglądu).
h) Firma SL będzie mieć zapewnioną możliwość dokonania przeglądu Towarów, w
tym, jeżeli będzie to wymagane, zorganizuje przegląd systemu przez specjalistę lub
niezależną firmę kontrolną .
i) Po upływie Okresu gwarancji nie przysługuje prawo do składania reklamacji na mocy
niniejszej Gwarancji.
j) SL nie podlega żadnym zobowiązaniom z tytułu niniejszej gwarancji lub w inny
sposób:

użytkowania, przeglądów i/lub konserwacji Towarów,
iv) jeśli dana wada i/lub usterka powstała w wyniku, lub jest efektem w całości lub
częściowo zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, używania Towarów
do celów innych niż zgodne z ich przeznaczeniem, lub w świetle parametrów
technicznych lub instrukcji dostarczonych i/lub przekazanych Klientowi przez SL,
wada i/lub usterka powstała w wyniku nieprawidłowego używania, zaniedbania,
wypadku, nieprawidłowego montażu lub zastosowania, usunięcia elementów lub
naprawy bez pisemnej zgody ze strony SL, i/lub
v) jeśli dana wada i/lub usterka jest spowodowana w inny sposób (w całości lub
częściowo) w warunkach przekraczających wartości określone w specyfikacji
w odniesieniu do napięcia, siły wiatru lub obciążenia śniegiem (jeśli dotyczy),
awarii zasilania, przepięć, pożaru, wybuchu, niepokojów społecznych, zamieszek,
uszkodzeń spowodowanych przez ludzi, owady lub zwierzęta; lub w wyniku
narażenia na działanie substancji chemicznych lub biologicznych, toksyn i/lub
potencjalnie szkodliwych substancji zawartych w lub emitowanych z otaczającego
terenu (bez względu na to, czy firma SL została o tym poinformowana); w wyniku
korozji wywołanej solą morską, w wyniku pęknięcia (w tym zbicia szkła), w
wyniku działania burzy, piorunów, tornad, huraganów, trzęsienia ziemi, powodzi
i innych sił natury lub zdarzeń losowych, lub działania siły wyższej i/lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności pozostających poza zwykłą kontrolą SL.
3. Ograniczenia
O ile wyraźnie nie uzgodniono tego z SL na piśmie, ani nie zawarto w niniejszym
dokumencie, niniejsza Gwarancja określa całość odpowiedzialności SL za i w
odniesieniu do Towarów.
O ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie, wszelkie
domniemane Gwarancje, Regulaminy (z wyjątkiem warunków implikowanych przez
rozdział 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.) są wyłączone w najszerszym
zakresie dozwolonym przez prawo i SL nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta
za wszelkie straty jakiegokolwiek rodzaju, które powstają z naruszeniem Gwarancji
lub Regulaminu lub w wyniku naruszenia obowiązku jakiegokolwiek rodzaju
nałożonego na SL z mocy prawa.
Żadne z postanowień niniejszej Gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza
odpowiedzialności SL w związku z roszczeniem za śmierć lub uszkodzenie ciała
spowodowane przez jego zaniedbania SL lub w odniesieniu do odpowiedzialności
za produkty wadliwe wynikającej z Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.,
lub za świadome wprowadzenie w błąd, bądź w odniesieniu do jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie, który nie może być wykluczony lub ograniczony przez
prawo.
W przypadku wszelkich roszczeń wynikających z jakichkolwiek przesłanek, firma SL
nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub innej osoby za jakiekolwiek:
a) straty pośrednie;
b) straty ekonomiczne;
c) utratę zysków lub przewidywanych zysków;
d) utratę spodziewanych przyszłych interesów;
e) zniszczenie reputacji lub dobrego imienia; lub
f) roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody następcze.
Łączna odpowiedzialność firmy SL, jeśli w ogóle, nie będzie przekraczać ceny
zakupu, jaką Klient zapłacił SL za Towary.
4. Postanowienia różne
a) Klient nie może scedować lub podzielić swojego udziału w lub na mocy niniejszej
Gwarancji bez pisemnej zgody SL.
b) Żadna osoba (z wyjątkiem Klienta i SL) nie ma żadnych praw wynikających z lub
w związku z niniejszą Gwarancją bez względu na moc Ustawy o umowach (prawo
osób trzecich) z 1999 r. lub w jakikolwiek inny sposób.
c) Postanowienia niniejszej Gwarancji są rozdzielne i jeśli jakiekolwiek postanowienie
zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd lub organ właściwej
jurysdykcji, to taka nieważność lub niewykonalność nie wpływa na pozostałe
postanowienia niniejszej Gwarancji.
d) Gdziekolwiek stosowane w niniejszym dokumencie (o ile z kontekstu nie wynika
inaczej) wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i rodzaj męski
obejmuje rodzaj żeński i na odwrót, a odniesienia do osób obejmują również firmy i
odwrotnie.
e) Niniejsza Gwarancja oraz wszelkie roszczenia i/lub spory z niej wynikające
lub odnoszące się do niej podlegają prawu angielskiemu, a wszelkie spory będą
poddane wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

i) jeśli Klient naruszy warunki niniejszej Gwarancji,
ii) jeśli Towary są zgodne z rysunkiem, projektem i/lub specyfikacją otrzymaną od
Klienta,
iii) jeśli Klient nie przestrzega pisemnych instrukcji SL i/lub ogólnie przyjętych norm
i zasad budowlanych odnoszących się do obchodzenia się, składowania, montażu,
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20-letnia ograniczona gwarancja na systemy mocowania
kolektorów słonecznych od SUNFIXINGS Limited.

