
WARUNKI GWARANCJI 

1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad powstałych z winy producenta,

firma montująca zapewni bezpłatną naprawę urządzenia.

2. Firma  Solar  Tracker  Polska  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  naprawy

gwarancyjnej  w terminie  7  dni  od  daty  zgłoszenia  przez  Użytkownika  urządzenia

zaistniałej usterki. Okres ten może ulec wydłużeniu do 21 dni w przypadku potrzeby

sprowadzenia części z poza Unii Europejskiej.

3. W  przypadku  3  nieskutecznych  napraw,  Nabywcy  przysługuje  prawo  wymiany

urządzenia na wolne od wad.

4. Naprawa  urządzenia  wykonana  w  okresie  gwarancji  przez  osoby  do  tego

nieupoważnione przez Producenta, powoduje utratę gwarancji.

5. Wszelkie usterki powstałe wskutek:

Uszkodzeń powstałych w wyniku nie właściwego lub niezgodnego 

z kartą konstrukcyjną i kartą parametrów technicznych montażu paneli oraz wszelkich

przeróbek i zmian konstrukcyjnych  dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane.

- Uszkodzeń termicznych, mechanicznych, awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych

takich jak  pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, nawałnice (wiatr

powyżej 80 km/h) itp.

- W przypadku, gdy solar tracker podlega niniejszej gwarancji SOLAR TRACKER POLSKA

zobowiązuje się do jego naprawy albo wymiany. 

- O wyborze każdej z wymienionych opcji decyduje wyłącznie 

   SOLAR TRACKER POLSKA

Oraz innych przyczyn wynikłych nie z winy Producenta mogą być usunięte tylko na

koszt użytkownika.

6. Gwarancja nie obejmuje: konserwacji, czyszczenia, oraz kontroli działania urządzenia

w okresie trwania okresu gwarancyjnego (serwis).

7. Krata  gwarancyjna  jest  nieważna  bez  dat,  pieczęci  i  podpisów  Sprzedawcy,  jak

również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione.



8. Warunkiem uprawnień wynikających z gwarancji jest przeprowadzanie w ciągu roku

przynajmniej jednego przeglądu konserwacyjnego przez autoryzowanego Instalatora

Solar Tracker Polska

9. Jeśli  serwis  przeprowadzany  jest  przez  firmę  inną  niż  Solar  Tracker  Polsak,  to

gwarancja  zostaje  przeniesiona  na  ową  firmę  i  do  niej  należy  wtedy  kierować

wszelkie zgłoszenia objęte gwarancją.

10.Wszelkie  roszczenia  dotyczące  rękojmi  i  gwarancji  regulują  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

ELEMENT OKRES GWARANCJI

Konstrukcja stalowa 8/96 lat/miesięcy

Siłowniki elektryczne 2/24 lat/miesięcy

Elektronikę systemu nadążnego 2/24 lat/miesięcy

Powłoka antykorozyjna 2/24  lat/miesięcy

NAZWA/MODEL DWUOSIOWY STOJAK OBROTOWAY
MODEL - DSO-4000

Numer seryjny

Nr. Dowodu zakupu

Data sprzedaży
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