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Garantin för PV moduler

JA Solar Holdings Co., Ltd., och på uppdrag av alla dess direkt och indirekt ägda och
kontrollerade dotterbolag, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL Shanghai JA
Solar Technology Co., Ltd .- (nedan gemensamt kallade "JA Solar") garanterar att dess
solcellsmoduls "(MODULER) prestanda med start från och med dagen för försäljningen till
den första kundinstallationen med (för eget bruk) modulerna (" kunden ") eller starta senast 6
månader efter modulerna skickats från JA Solar fabriken, beroende på vilket inträffar tidigare
("Garantistartdatum").
1. Begränsad produktgaranti - Tio år reparation eller utbyte
.

JA Solar garanterar att modulerna tillsammans med fabriksmonterade DC-kontakter och
kablar är fria från defekter i material och utförande under normal användning, installation
och service förutsättningar för en period på etthundratjugo (120) månader från garantins
påbörjande. Om MODULER blir felaktiga eller icke-operativa på grund av defekter i
material eller utförande under etthundratjugo (120) månaders perioden från
Garantistartdatum, vilket skall verifieras av en oberoende testbyrå som kommer att väljas
och bekräftas ömsesidigt av JA Solar och Kunden i förväg, JA Solar kommer efter eget
gottfinnande antingen reparera eller byta ut felaktiga eller icke fungerande MODULER.
MODULER "reparation eller utbytes åtgärden skall vara den enda och exklusiva
gottgörelse enligt denna Begränsade produktgaranti och får inte sträcka sig längre än
den period som anges häri. Denna begränsade produktgaranti garanterar inte en viss
effekt vid eller under någon tid, som skall uteslutande omfattas av avsnitt 2 i denna
garanti nedan
("Begränsad Toppeffekt garanti")
2. Begränsad toppeffekt garanti- Limited Remedy
JA Solar garanterar att under en period på tjugofem år från Garantistartdatum, ska förlust av uteffekt
mot det minimum av "Peak Power på STC" som anges på etiketten av modulerna (hädanefter
"nominell effekt") mätt vid standardiserade provningsförhållanden (STC) för Produkt (er) får inte
överstiga:
(1) För Mono och Maple produkter: 3% under det första året från Garantistartdatum, och 0,708%
per år därefter från 2: a till 25: e året av garantitiden: med en uteffekt på 80,008% av den nominella
effekten i slutet av den 25-åriga garantiperioden;
(2) För Poly produkter: 2,5% under det första året från Garantistartdatum, och, 0,7% per år
därefter från 2: a till 25: e året av garantitiden: med en uteffekt på 80,7% av den nominella effekten
i slutet av 25-års garanti.

1/4

A/1
Inom tjugofem (25) års garanti perioden från Garantistartdatum, bör alla kvalificerade
Moduler som säljs av JA Solar inte uppvisa en förlust av effekt överstigande ovannämnda
garanterade värden, under förutsättning att en sådan deklarerad förlust av effekt har varit och
kontrollerats av JA Solar, efter eget gottfinnande beror på modul "defekter i material eller
utförande hänförliga till JA Solar egna orsaker och ytterligare bekräftats genom ett oberoende
testinstitutet (om så begärs av kund) (som ska väljas och bekräftas ömsesidigt av JA Solar och
kunden i förväg), JA Solar kommer efter eget gottfinn och diskretion, antingen (1) att en sådan
förlust av effekt genom att förse kunden (s) med ytterligare moduler; eller (2) reparera eller
byta ut defekta moduler inklusive fri frakt till platsen som anges i det ursprungliga köpeavtalet
mellan JA Solar och kunden.
De åtgärder som anges här är de enda och exklusiva rättsmedel JA Solar är skyldig att lämna
enligt den begränsade toppeffekt garanti.
Varning: Frakt avgifter för några påstås hoppade MODULER skall bäras av kunderna gör
sådana påståenden i förväg. Om den oberoende testagentur bekräftar att den registrerade
defekter är att omfattas av denna garanti av JA Solar, kan fraktkostnaden fram av kunderna
ersättas av JA Solar mot uppvisande av originalkvitto utgifter.
3. Undantag och begränsningar
(a) Garantianspråk från kunder, i vart fall, skall göras skriftligen till JA Solar eller dess
auktoriserade återförsäljare inom garantiperioden och inte längre än efter den sista dagen i
den tillämpliga tidsperiod som anges ovan.
(b) Den begränsade produktgaranti och toppeffekt garantin skall inte tillämpas på
Moduler som har varit föremål för:
 Missbruk, vanvård, vandalism eller olycka;
 Förändring, felaktig installation eller tillämpning;
 Reparation eller modifieringar som inte strikt följer tillverkarens anvisningar;
 Icke-iakttagande av JA Solars underhållsinstruktioner. Strömavbrott, elektriska spikar
eller överspänning, blixtnedslag, översvämning, brand, oavsiktligt går sönder eller
andra händelser utanför JA Solar kontroll.
(c) Den begränsade produktgarantin och toppeffekt garantin täcker inte några kostnader i
samband med installation, borttagande eller ominstallation av modulerna och (utom vad som
uttryckligen anges i sista stycket i § 5) tullklarering eller andra kostnader för återvändande
av modulerna.
(d) Garantianspråk kommer inte att godtas om artikelnummer eller serienummerna på JA
Solar modulerna har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga utan skriftligt tillstånd från JA
Solar.
.

4. Begränsning av garantin
Denna garanti som anges häri är uttryckligen i stället och utesluter alla andra uttryckliga eller
underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet och
lämplighet för visst syfte, användning, eller program och alla andra skyldigheter eller skulder
på den del av JA Solar, såvida inte sådana andra skyldigheter eller skulder uttryckligen kommit
överens om att skriftligen undertecknat och godkänt av JA Solar. JA Solar skall inte ha något
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som helst ansvar för skador på person eller egendom, eller för annan förlust eller skada oavsett
orsak som uppstår på grund av eller relaterade till modulerna, inklusive, utan begränsning,
eventuella brister i modulerna eller från användning eller installation.
Under inga omständigheter ska JA Solar hållas ansvarig för oförutsedda, följdskador eller
särskilda skador, oavsett orsak. Förlust av användning, förlust av vinst, förlust av produktion
och förlust av intäkter. De ovannämnda påstådda förluster är kundspecifikt och utan
begränsning undantas från JA Solars ansvar. JA Solars samlade ansvar, om någon, i
skadestånd eller på annat sätt, får inte överstiga fakturavärdet som betalats av kunden, för
enheten av moduler.
5. Få garanti Prestanda
Om kunden har ett berättigat krav som omfattas av denna garanti, ska en omedelbar
skriftlig anmälan göras till JA Solar genom ett rekommenderat brev till adressen för JA
Solar som anges nedan, eller skicka en anmälan via e-post till e-postkontot för JA Solar
som listas nedan. Tillsammans med anmälan bör kunden bifoga bevis för påståendet med
motsvarande serienummer på modulerna och den dag då Modulerna köpts. En faktura
med tydlig indikation på inköpsdatum, inköpspris, modultyp, stämpel eller underskrift JA
Solar eller dess distributörer bör också lämnas in som en del av de preliminära bevisen.
Om modulerna kommer att återlämnas till JA Solar för inspektion, reparation eller utbyte Ska
JA Solar förse kunden med en Return Merchandise Authorization (RMA). Dock kommer JA
Solar inte acceptera en returnering av några moduler utan en sådan RMA. I samband med
både Begränsad produktgaranti och toppeffekt garantin kan JA Solar för skäliga, sedvanliga
och dokumenterade transportkostnader använda sjöfrakt för både returnering av modulerna
och återtransport av eventuella reparerade eller ersättnings moduler, endast om ersättning till
kund har godkänts av JA Solars kundtjänst i förväg.
6. Överlåtelse
Garantin förlängs till den ursprungliga slutanvändaren och kan också överföras till en
eventuell ny ägare av platsen eller en ny innehavare av produkten när MODULER är kvar
på sin ursprungliga installationsplats efter tillfredställande bevis på arv eller överskrift.
7. Avskiljning
Om ett avsnitt, tillhandahållande eller klausul i denna garanti, eller dess tillämpning till någon
person eller omständighet, hålls ogiltig eller ogenomförbar, skall en sådan inte påverka och
därmed ska lämna alla andra sektioner, avsättningar, klausuler eller ansökningar enligt denna
garanti avskiljas och därför vara giltigt bindande.
8. Tvistlösning
Vid eventuell tvist i fråga om garantikraven, ska et förstklassigt internationellt testinstitut,
såsom PI Berlin, TÜV SUD eller Intertek, UL, anförtros av båda parter med ömsesidigt
medgivanden för att ge parterna en tredje parts kontroll. Alla avgifter och kostnader skall
bäras av den part som krävde ett sådant kontrollförfarande, om inte annat avtalats.
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Ytterligare påståenden skall överlämnas till tvistlösning som föreskrivs i det nationella
försäljnings avtal som denna garanti är en del av och med förbehåll för tillämplig
lagstiftning som parterna kommit överens om i köpeavtalet.
9. Övrigt
Reparation eller utbyte av modulerna eller leverans av ytterligare moduler kommer inte leda
till en ny början av garantivillkoren, inte heller skall de ursprungliga villkoren för denna
garanti förlängas. Alla utbytta MODULER blir JA Solars egendom.
JA Solar kan välja att leverera en annan typ av moduler (olika i storlek, färg, form, eller
effekt), antingen ett nytt varumärke eller ursprung i det fall JA Solar har upphört att
producera modulen i fråga vid den tidpunkt som fordran avser.
10. Force Majeure
JA Solar ska inte vara ansvariga till kunden eller någon som helst tredje part till följd av en
icke-prestanda eller försening i fullgörandet av alla villkor för försäljning, inklusive denna
garanti, på grund av orsakerna till naturkatastrofer såsom brand , översvämning, snöstorm,
orkan, åska, force majeure, förändringar i den offentliga politiken, terrorism, krig, upplopp,
strejk, avsaknad av lämpliga och tillräcklig arbetskraft eller material och andra händelser
som är utom kontroll av JA Solar.

ANMÄRKNING:
"Peak Power" är effekten i toppwatt som modulerna genererar i sin maximala effekt
punkt enligt STC villkor. 'STC' är som följer:
(a) Ljusspektrum av AM 1,5
(b) Solinstrålning på 1,000W/m2
(c) Celltemperatur på 25 grader Celsius i rät vinkel bestrålning
Mätningarna genomförs i enlighet med IEC61215 som testas vid kopplingsdosans
terminaler med kalibrerings och provningsstandarder för JA Solar giltiga vid tidpunkten
för tillverkningen av modulerna. JA Solars kalibrerings normer skall vara i enlighet med
de standarder som tillämpas av internationella institutioner ackrediterade för detta
ändamål.

JA SOLAR HOLDINGS CO. , LTD.
Add: No.36,Jiang Chang San Road, Zhabei, Shanghai 200436, China
Tel: +86-21-6095 5888/6095 5999
Email: service@jasolar.com
Website: www.jasolar.com
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