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1. Обмежена гарантія на фотоелектричні модулі 
ABi-Solar - десять років ремонту, заміни або відшкоду-
вання.
ABi-SOLAR Inc. (далі ABi-SOLAR) гарантує, що фотоелектричні сонячні модулі ABi-Solar[1] (далі 
МОДУЛІ), включаючи з'єднувачі та кабелі DC, не є дефектними щодо матеріалів і виготовлення 
за умови їх нормального застосування, установці, використання за призначенням та належно-
го обслуговування. Якщо МОДУЛІ не відповідають цій гарантії протягом періоду, який закін-
чується через сто двадцять (120) місяців з дати продажу клієнту ABI-SOLAR (КЛІЄНТ), ABI-SOLAR 
буде, на власний розсуд, або ремонтувати або замінювати продукт на аналогічний або відшко-
дувати покупну ціну, яку сплатив клієнт (на дату продажу). Ремонт, заміна або повернення 
коштів є єдиним і винятковим засобом вирішення гарантійних питань, наданим відповідно до 
«Обмеженої гарантії на МОДУЛІ» та діє протягом сто двадцяти (120) місяців з дати продажу. Ця 
«Обмежена гарантія на МОДУЛІ» не гарантує конкретну вихідну потужність, яка регулюється 
виключно розділом 2 «Обмежена гарантія на пікову потужність», що наведений нижче.

2. Обмежена гарантія на пікову потужність.  
ABI-SOLAR гарантує, що протягом двадцяти п'яти років, починаючи з дати початку гарантії, 
втрата вихідної потужності від початкової гарантованої потужності, яка визначається як пікова 
потужність у Ваттах Pmax (Wp) ) плюс пікова потужність у Ваттах Pmax (Wp), помножена на 
нижню межу допустимого відхилення вихідної потужності (%) - як зазначено у відповідному 
технічному паспорті продукту і виміряний при стандартних умовах випробування (STC)[2] для 
МОДУЛІВ не повинна перевищувати:

ГАРАНТІЯ ЛІНІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Для полікристалічних продуктів: менше 2,5% в перший рік, потім менше 0,7% на рік, закінчуючи 
не менше ніж на 80,7% протягом 25-го року після дати початку гарантії.
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Для монокристалічних продуктів: менше 3,0% протягом першого року, а потім менше 0,68% 
на рік, закінчуючись не менше, ніж 80,68% протягом 25-го року після дати початку гарантії
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3. Виключення та обмеження
(1) У будь-якому випадку, всі гарантійні претензії повинні бути отримані протягом відповідного 
гарантійного строку, щоб ця гарантія була вирішена.
(2) «Обмежені гарантії на МОДУЛІ» та «Обмежені гарантії на пікову потужність» не поширюють-
ся на будь-які МОДУЛІ, які піддавалися: 
- неправильному використанню;
- недбалому ставленню;
- були пошкоджені; 
- неправильно встановлені; 
- застосовувалися не за призначенням; 
- недотримання елементарних правил з монтажу та обслуговування; 
- ремонтувалися або були модифіковані власноруч або сторонніми особами, крім затвердже-
ного сервісного спеціаліста ABI-SOLAR;
- повені, пожежа, пошкодження непереборною силою або інші випадки форс-мажорних обста-
вин.
(3) «Обмежені гарантії на МОДУЛІ» та «Обмежені гарантії на пікову потужність» не покривають 
жодних витрат, пов'язаних з повторною установкою або демонтажем МОДУЛІВ, митне оформ-
лення або будь-які інші витрати на повернення МОДУЛІВ (крім випадків, викладених у остан-
ньому абзаці розділу 5). 
(4) Гарантійні претензії не виконуються, якщо серійний номер МОДУЛЯ був змінений, стертий 
або не читається.

4. Обмеження гарантійних зобов’язань
Ці «Обмежені гарантії на МОДУЛІ», викладені в цьому документі, прямо заміщають і виключають 
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Якщо МОДУЛІ не відповідають цій гарантії протягом 25 років від дати продажу, ABI-SOLAR, за 
своїм вибором, або відремонтує або замінить виріб.
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всі інші явні або неявні гарантії, включаючи, але не обмежуючись, гарантією товарної придат-
ності для певної мети, гарантії використання або застосування для конкретних цілей та всі інші 
зобов'язання з боку ABI-SOLAR, якщо такі інші зобов'язання прямо не узгоджені у письмовій 
формі, підписані та схвалені ABI-SOLAR. ABI-SOLAR не несе ніякої відповідальності за будь-які 
збитки або пошкодження осіб або майна, а також за інші втрати або травми, що виникли внаслі-
док будь-яких причин, що виникають або пов'язані з МОДУЛЯМИ, включаючи, але не обмежую-
чись, будь-якими недоліками модулів, або недоліками від їх використання та встановлення. За 
жодних обставин ABI-SOLAR не несе відповідальності за випадкові, непрямі або інші збитки, 
незалежно від причини, за втрати, понесені клієнтом при неможливості використання 
МОДУЛІВ, втрати прибутку, втрати виробництва та інших доходів. Сукупна відповідальність 
ABI-SOLAR, якщо така є, у разі відшкодування збитків, не повинна перевищувати вартість, яку 
сплатив ЗАМОВНИК, для однієї одиниці модуля.

5. Отримання гарантійних вимог
Якщо Клієнт має обґрунтовані вимоги, що підпадають під дію цієї «Обмеженої гарантії для 
МОДУЛІВ», негайне повідомлення повинно бути надіслано безпосередньо ABI-SOLAR елек-
тронною поштою на обліковий запис електронної пошти ABI-SOLAR, наведений нижче. Разом з 
повідомленням КЛІЄНТ повинен додати докази претензії з відповідним порядковим номером 
МОДУЛЯ (ів) і датою, коли було придбано МОДУЛІ. Повернення будь-яких МОДУЛІВ не прий-
мається, якщо ABI-SOLAR не надає попереднього письмового дозволу.
У зв'язку з «Обмеженими гарантіями на МОДУЛІ» та «Обмеженими гарантіями на пікову потуж-
ність», ABI-SOLAR відшкодовує КЛІЄНТУ розумні, стандартні та документовані транспортні 
витрати для повернення МОДУЛІВ та перевантаження будь-яких відремонтованих або заміне-
них МОДУЛІВ, тільки якщо цю вартість затверджено відділом обслуговування клієнтів 
ABI-SOLAR.

6. Розподіл гарантії
Якщо якась окрема частина, розділ або додаток цієї «Обмеженої гарантії для МОДУЛІВ» не 
можуть бути виконані або застосовані для будь-якої особи або обставини, таке виключення не 
зачіпає і залишає дійсними всі інші частини, розділи або додатки цієї «Обмеженої гарантії для 
фотоелектричних модулів», і, з цією метою, такі інші частини, розділи або додатки «Обмеженої 
гарантії для фотоелектричних модулів» повинні розглядатися як окремі.

7. Спори
У випадку будь-яких розбіжностей у гарантійному позові, для оцінювання позову беруть участь 
міжнародний тестовий інститут першого класу, такий як Fraunhofer ISE, TÜV Rheinland, TÜV SÜD 
або Університет штату Арізона. Усі збори та витрати несуть сторони, що програють, якщо інше 
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8. Різне
Ремонт або заміна МОДУЛІВ чи постачання додаткових МОДУЛІВ не призводить до початку 
нових гарантійних умов, а також не подовжуються початкові умови цієї «Обмеженої гарантії на 
МОДУЛІ». Будь-які замінені МОДУЛИ стають власністю ABI-SOLAR, з метою їх подальшої утиліза-
ції. ABI-SOLAR має право поставляти на заміну інший тип (інший за розміром, кольором, 
формою та/або потужністю) МОДУЛІВ у випадку, якщо ABI-SOLAR припинила виробництво типу 
МОДУЛІВ, що мають гарантійний випадок, на момент подання претензії.

9. Локальна дія гарантії
Ця гарантія діє лише за умови, коли МОДУЛІ залишаються встановленими у своєму первісному 
місці, під час реєстрації гарантії.

10. Форс-мажор
ABI-SOLAR не несе відповідальності перед КЛІЄНТОМ або будь-якою третьою стороною, що 
виникає внаслідок невиконання або затримки виконання будь-яких умов продажу та цієї «Об-
меженої гарантії для МОДУЛІВ», при дії таких непереборних сил, як землетрусів, війни, завору-
шеннь, страйків, войовничих умов, чуми або інших епідемій, пожежи, повені, або будь-яких 
інших подібних причин або обставин, що виходять за рамки контролю ABI-SOLAR. У таких 
випадках робота ABI-SOLAR та дія цієї «Обмеженої гарантії для МОДУЛІВ» призупиняється без 
понесення відповідальності.

11. Контакти
Зверніться, будь-ласка, до відділу обслуговування клієнтів ABI-SOLAR, якщо у вас виникли 
гарантійні питання по МОДУЛЯМ, їх якістю чи продуктивністю.

Електронна пошта: info@abi-solar.com
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Примітки:
[1] Фотоелектричні сонячні модулі ABi-SOLAR:
ABxxx-60M, ABxxx-60MHC, ABxxx-72M, ABxxx-72MHC, ABxxx-60M HV, ABxxx-60MHC HV; 
ABxxx-72M HV; ABxxx-72MHC HV; 

ABxxx-60P, ABxxx-60PHC, ABxxx-72P, ABxxx-72PHC, ABxxx-60P HV, ABxxx-60PHC HV; ABxxx-72P 
HV; ABxxx-72PHC HV; 
де "xxx" означає потужність модулів.

[2] STC:
«Пікова потужність при умовах STC» – потужність у Ваттах, що генерується PV-модулем в 
точці максимальної потужності за цих умов. Умови випробування "STC":
(a) світловий спектр AM 1,5,
(b) опромінення 1000 Вт на м2 і
(c) температура комірки 25 градусів Цельсія при прямому куті опромінення. Вимірювання 
проводяться відповідно до стандарту IEC 61215, який перевіряється на клемах роз'ємів.
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