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Warunki gwarancji na falowniki firmy Renac

---- dla Europy

OKRES GWARANCYJNY

Renac Power Technology Co., LTD. (zwany dalej Renac) gwarantuje że, z zastrzeżeniem

wyłączeń i ograniczeń określonych poniżej, falowniki i produkty pomocnicze, które Renac

Power dostarcza, powinien być w dobrym stanie w okresie:

Nr. Nazwa Produktu Standardowy Okres Gwarancji

1
Falownik do

magazynowania energii

5 lat (dostarczono ważną fakturę zakupu)

5 lat i 3 miesiące (nie dostarczono ważnej

faktury zakupu)

2
Falownik sieciowy

10 lat (dostarczono ważną fakturę zakupu)

10 lat i 3 miesiące (nie dostarczono ważnej

faktury zakupu)

3 Produkty dodatkowe
2 lata (zestawy Wifi, zestawy GPRS, Smart

meter, CT, EPS I UDL box)

Począwszy od wcześniejszej jednej z dwóch następujących dat:

 Data pierwszej instalacji produktu.

 3 miesiące od daty produkcji.
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ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza gwarancja Renac obejmuje koszty Renac Power związane z pracą i materiałami
niezbędnymi do przywrócenia bezawaryjnego funkcjonowania. Wszelkie inne koszty,
w szczególności koszty transportu, podróży i zakwaterowania personelu Renac Power, a
także koszty naszego personelu nie są objęte gwarancją fabryczną. Ponadto niniejsza
gwarancja fabryczna nie obejmuje roszczeń o odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie
szkody wynikające z wadliwego falownika.

Do transportu zwrotnego falownik lub komponenty muszą być zapakowane w oryginalne lub
równoważne opakowanie.

Renac Power zastrzega sobie prawo do zorganizowania serwisu gwarancyjnego dla
użytkowników końcowych oraz korzystania z usług osób trzecich przy wykonywaniu prac
gwarancyjnych.

Jeśli falownik ulegnie awarii, gdy jest objęty gwarancją fabryczną Renac Power, wtedy:

 zostanie naprawiony przez Renac Power lub
 naprawiony na miejscu lub
 wymieniony na odnowiony falownik, który zawiera wszystkie aktualizacje

oprogramowania układowego

W przypadku konieczności wymiany falownika, pozostałe uprawnienia z tytułu gwarancji
fabrycznej zostaną przeniesione na urządzenie zastępcze, tj. okres gwarancyjny wynoszący
66 miesięcy od wyprodukowania oryginalnego urządzenia będzie kontynuowany. W takim
przypadku nie otrzymasz nowego certyfikatu gwarancji, ponieważ ta wymiana zostanie
zarejestrowana przez Renac Power. Jeśli pozostały okres gwarancyjny jest krótszy niż jeden
rok, automatycznie otrzymasz roczną gwarancję na pozostały okres gwarancyjny urządzenia
zastępczego.

Niniejsza gwarancja firmy Renac obowiązuje w krajach Europy, w których produkt jest
sprzedawany za pośrednictwem uznanych partnerów firmy Renac.

WYJĄTKI GWARANCYJNE

Aby zapewnić doskonałą obsługę użytkownikom końcowym Renac Power, wszyscy
autoryzowani dealerzy lub dystrybutorzy Renac Power proszeni są o odpowiedź na Twoje
roszczenie gwarancyjne. Renac Power wymieni wszelkie produkty lub porty produktu w
okresie gwarancyjnym, które okazały się wadliwe pod względem konstrukcyjnym lub
produkcyjnym. Wszelkie wady spowodowane następującymi okolicznościami nie będą
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objęte gwarancją producenta (sprzedawcy lub dystrybutorzy są odpowiedzialni i
upoważnieni przez Renac Power do przeprowadzenia następującej weryfikacji czy:

 Uszkodzenie ma jedynie charakter kosmetyczny i nie ma wpływu na działanie
urządzenia;

 Jakieś wady powstały po upływie okresu ograniczonej gwarancji (z wyłączeniem
dodatkowych umów przedłużenia gwarancji);

 Usterki lub uszkodzenia wynikające z wadliwej instalacji lub obsługi, konserwacji
przeprowadzonej zgodnie z instrukcjami firmy Renac przez nieautoryzowanego
instalatora, np. niewystarczająca izolacja spowodowana uszkodzonym kablem DC;

 Wprowadzono zmiany lub podjęto próbę naprawy przez technika innego niż Renac
Power, numer seryjny lub plomby zostały skasowane;

 Usterka została spowodowana siłą wyższą (gwałtowną lub burzową pogodą, piorunem,
przepięciem, pożarem itp.);

 Produkt został nieprawidłowo zainstalowany lub uruchomiony; urządzenie było
używane niewłaściwie;

 W przypadku produktów wyposażonych w moduł SPD, gdy wyładowania atmosferyczne
są poza zakresem ochrony SPD, nie będzie w stanie ochronić falownika, a gwarancja
firmy Renac NIE obejmuje uszkodzenia falownika ani akcesoriów spowodowanych
uderzeniem pioruna;

 Użytkowanie niezgodne z przepisami bezpieczeństwa (VDE, IEC, itp.);

 Błędy lub uszkodzenia spowodowane przez inne czynniki niezwiązane z problemami z
jakością produktu;

 Jakakolwiek rdza, która pojawia się na obudowie urządzenia, spowodowana trudnymi
warunkami środowiskowymi. Usterki lub uszkodzenia spowodowane wystawieniem na
działanie wybrzeży morskich/słonej wody lub innej agresywnej atmosfery lub warunków
środowiskowych bez pisemnego potwierdzenia/zatwierdzenia firmy Renac przed
montażem;

 Łączenie produktu do magazynowania energii firmy Renac z akumulatorem kwasowo-
ołowiowym lub innym akumulatorem litowym z poza naszej listy kompatybilnych
akumulatorów;

 Awaria produktu nie jest zgłoszona firmie Renac w ciągu miesiąca od pojawienia się.
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POZA GWARANCJĄ

Wszelkie wady, które wystąpią po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego lub które wystąpią w

okresie gwarancyjnym, ale które są wymienione w powyższych wyjątkach gwarancyjnych, są

przez firmę Renac określane jako przypadki pozagwarancyjne.

We wszystkich przypadkach pozagwarancyjnych firma Renac może naliczyć klientowi opłatę

za serwis na miejscu, opłatę za części, koszty robocizny oraz opłatę logistyczną.

PROCES REKLAMACJI GWARANCYJNEJ

Aby złożyć reklamację w ramach warunków gwarancji Renac Power, musisz dostarczyć nam
następujące informacje i dokumentację dotyczącą wadliwego falownika:

• Numer modelu produktu (np. R3-12K-DT) i numer seryjny (np. 810123119096001).

• Kopia faktury i karta gwarancyjna na falownik.

• Komunikat o błędzie na ekranie LCD i dodatkowe informacje dotyczące usterki/błędu.

• Szczegółowe informacje o całym systemie (moduły, obwody itp.).

• Dokumentacja poprzednich roszczeń/wymian (jeśli dotyczy)

PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI

W przypadku falowników Renac Power można ubiegać się o przedłużenie gwarancji w ciągu
24 miesięcy od daty produkcji przez Renac Power, podając numer seryjny urządzenia.
Renac Power może odrzucić każdy otrzymany wniosek, który nie spełnia wymogu daty.
Gwarancję przedłużoną można wykupić na 10, 15 lub 20 lat. Aby uzyskać więcej informacji,
wyślij e-mail na adres service@renacpower.com.

Po dokonaniu zakupu przedłużenia gwarancji Renac Power wyśle do klienta certyfikat
potwierdzający przedłużenie okresu gwarancyjnego.

Najnowsze informacje na temat warunków gwarancji i lokalnej infolinii serwisowej można
uzyskać na naszej stronie internetowej www.renacpower.com.
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