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SOLITEK -VALOSÄHKÖMODUULIN RAJOITETUT TAKUUEHDOT 

1. MÄÄRITELMÄT 

Valmistaja - Soli Tek Cells UAB on yritys, joka on rekisteröity Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaan, ja sen 

rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa 6A Mokslininku str., Vilna, LT-08412 Liettua, yritystunnus 302427915, puhelin: 

+370 5 263 8774, sähköposti: info@solitek.eu; 

Myyntiedustaja - Kumppani, Jälleenmyyjä, jonka Valmistaja on nimittänyt ja/tai Myyjä, jolla on oikeus myydä tuotetta 

Jälleenmyyjän nimeämänä; 

Tuote - SoliTek PV-moduuli(t) tai niiden komponentit, jotka Valmistaja valmistaa ja myydään suoraan tai 

Myyntiedustajien kautta. 

Asiakas - luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on ostanut Tuotteita suoraan Valmistajalta tai Valmistajan 

Myyntiedustajalta. 

2. YLEISTÄ 

Tämä takuu  on tarjottu loppuasiakkaalle valmistajan toimesta. Takuut annetaan ainoastaan loppuasiakkaalle. Takuita ei 

sovelleta myyntiedustajille, ja asennusyrityksille tai käytettyjen tuotteiden ostajille. Takuita voidaan soveltaa 

myyntiedustajiin, jos he toimivat loppuasiakkaina, ja ottavat tuotteen käyttöön. 

Takuut ovat voimassa Euroopan Unionin alueella. 

3. 30 VUODEN TUOTETAKUU 

Valmistaja takaa Asiakkaalle, että Tuotteesta ei löydy materiaali- tai valmistusvirheitä normaaleissa käyttö- ja huolto-

olosuhteissa sen ajanjakson aikana, alkaen päivämääränä jolloin Asiakas osti Tuotteen, mutta ei myöhemmin kuin 12 

(kaksitoista) kuukautta valmistuspäivämäärästä (”Takuun voimaanastumispäivämäärä”) ja päättyen 30 

(kolmekymmentä) vuotta kyseisen Takuun voimaanastumispäivämäärän jälkeen  Jos Tuote ei täytä tätä Rajoitettua 

Tuotetakuuta kyseenomaisen kolmenkymmenen vuoden jakson aikana normaaleissa käyttö-, asennus- ja huolto-

olosuhteissa, Valmistajan on, kohtuullisella harkinnalla, joka (a) korjattava tai korvattava viallinen Tuote Asiakkaalle 

korvaavalla Tuotteella tai osilla, tai (b) annettava Asiakkaalle rahanpalautus, joka vastaa vastaavan Tuotteen nykyistä 

markkinahintaa sillä hetkellä, kun Asiakas lähettää vaatimuksensa. Tämä ”30 vuoden Rajoitettu Tuotetakuu” ei vaadi 

tiettyä virtaulostuloa, joka määritetään yksinomaan kohdassa 4 (”30 vuoden Lineaarinen Suorituskykytakuu”). 

4. 30 VUODEN LINEAARINEN SUORITUSKYKYTAKUU 

Valmistaja takaa, että Takuun Voimaanastumispäivämäärästä 1 (yksi) vuosi eteenpäin, Tuotteen todellinen teho ei laske 

alle 98.5% siitä, mitä virran ulostulossa on määritetty. Toisesta vuodesta lähtien, tehon takuu laskee vuosittain 0,341% 

jäljellä olevien 29 vuoden ajan, niin että 30. vuotena vähintään 90% alkuperäisestä Tuotetehosta saavutetaan. 

Tehoarvot ovat ne, jotka mitataan standarditestiolosuhteissa seuraavasti: (A) valospektri AM 1,5; (b) 

auringonvalonsäteilytys 1000 W per m2 ja; (c) kennolämpötila 25 Celsius-astetta 90-asteen auringonsäteilytyskulmassa. 

Jos Tuote ei vastaa yllä mainittuja taattuja tehotasoja, kun Valmistaja tai ulkopuolinen taho suorittaa mittaukset 

standarditestiolosuhteissa (IEC 61215) ottaen huomioon ±3% mittausvirheen, Valmistaja tulee, oman harkintansa 

mukaan, joko (i) korjaamaan Tuotteen;  (ii) korvaamaan kyseisen tehovajeen joko: (a) tarjoamalla ylimääräisen Tuotteen 

Asiakkaalle, tai (b) korvaamalla Tuote; tai (iii) suorittamaan rahanpalautuksen, joka koostuu taatun vähimmäistehon ja 

todellisen tehon (standarditestiolosuhteissa mitattuna) erotuksesta kerrottuna Tuotteen tai vastaavan mallin nykyisellä 

markkinahinnalla Asiakkaan tekemän vaatimuksen aikaan. 

 

 

5. KORVAUSVAATIMUSTEN OSOITTAMINEN 
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Korvausvaatimusten osoittaminen tämän Rajoitetun Takuun alla olettaa, että Asiakas on (i) ilmoittanut Tuotteen 

Myyntiedustajalle kirjallisesti oletetusta korvausvaatimuksesta, tai että; (ii) tämä kirjallinen ilmoitus on lähetetty 

suoraan Lausekkeessa 1 ilmoitettuun osoitteeseen, jos Myyntiedustaja ei ole enää olemassa (esim. Liiketoiminnan 

päättymisen tai konkurssin johdosta). 

Liettuan tasavallan lainsäädäntöä sovelletaan tähän Takuuseen. 

6. TAKUUPALVELUIDEN SUORITUSKYKY 

Valmistajalla on kaikissa tapauksissa valinnanvapaus siitä, miten takuuvaatimukset sovitaan. Valmistaja voi käyttää 

tähän tarkoitukseen asiakaspalveluyksikön tai palvelukumppanin palveluita. 

Valmistaja on ainoastaan vastuussa Suorituskykytakuusta, jos standarditestiolosuhteissa mitattuja suoritusparametreja 

ei saavuteta. 

RMA-prosessin aikana Valmistajalle lähetetty Tuote pysyy Asiakkaan omistuksessa, kunnes tarvittavat tarkastukset on 

suoritettu. Jos tuote korvataan takuuajan aikana, tuotteen omistajuus siirtyy valmistajalle. 

Jos Valmistaja tarjoaa näiden takuuehtojen perusteella korvaavaa tai ylimääräistä Tuotetta, korvaava tai ylimääräinen 

Tuote voi olla samanlainen tai vastaava samasta Tuoteryhmästä, joka on saatavilla vaatimuksen 

vastaanottoajankohtana, kunhan ne soveltuvat käyttötarkoitukseen ja jos alkuperäistä Tuotetyyppiä ei ole enää 

saatavilla. Lasin rikkoutuessa, staattinen laskelma varmistaakseen alarakenne on lisäedellytys tämän takuun alla 

tehtävälle korvausvaatimukselle. 

Korvaavan ja korjatun tuotteen kohdalla, ainoastaan alkuperäisen takuuajan jäljellä oleva aika sovelletaan. 

7. TUOTTEEN POISSULKU JA SUORITUSTAKUU 

Huolimatta myötävaikuttavista aiheuttajista, tämä takuu ei kata seuraavia tapauksia: 

− Virheellinen käyttö, Tuotteen muutostyöt, kuljetus tai virheellinen käsittely (katso asianmukaisissa 

Tuotetietojen asennusohjeissa esitetyt tiedot): 

− Asennukseen liittyvät virheet, käyttö, esim. asennus- ja käyttöohjeen rikkomuksen, virheellisen staattisuuden, 

jne.: 

− Virheellinen järjestelmäkokoonpano, esim. keskenään yhteen sopimattomien Tuotteiden asennus, sekä 

epätäydellinen järjestelmäsuunnittelu, erityisesti yhteen sopimaton muuntaja; 

− Virheellinen tai epätäydellinen huoltotyö (ks. asianmukaisissa Tuotetietojen asennusohjeissa esitetyt tiedot); 

− Ympäristölähteiden aiheuttamat vauriot, kuten kaikenlainen ilmansaaste, sekä tulipalo, räjähdys, savu tai 

hiillokset; 

− Etulasipinnan halkeaminen ulkoisen osuman vuoksi, jonka on aiheuttanut lentävä esine tai ulkoinen rasitus. 

− Luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot, erityisesti salamointi, rakeet, pakkanen, lumi, myrskyt, jne., tai 

väkivallan,  ilkivallan aiheuttamat vauriot jne.; 

− Vauriot valosähköjärjestelmässä, johon Tuote on asennettu, tai jonka tekijät ovat aiheuttaneet, kuten 

jännitevaihtelut, virtahuipennukset, liiallinen jännite, virtaongelmat, jne.; 

− Naarmut, jäljet, mekaaninen kuluminen, ruoste, home, heikentyminen, värjääntyminen ja muut muutokset, 

jotka voivat aiheutua Tuotteen toimituksen jälkeen, mutta mitkä eivät johda mihinkään tuotteen mekaanisen 

stabiliteetin huonontumiseen tai tehon heikentymiseen, joka ylittää suorituskykytakuun tasot; 

− Sarjanumero tai Tuote-etiketti on poistettu, muutettu, tai tehty tunnistamattomaksi, tai jos se ei ole enää 

luettavissa Valmistajan hallitsemattomista tekijöistä johtuen, ja näin ollen Tuotetta ei voida varmaksi 

tunnistaa;  

− Tätä takuuta ei sovelleta Tuotteeseen, jota käytetään liikkuvassa kalustossa, kuten moottoriajoneuvoissa tai 

laivoissa. Samaa sovelletaan Tuotteelle, jota käytetään korkean lumikuorman alla, jossa käyttöolosuhteet 

ylittävät kyseenomaisissa Tuotetiedoissa esitetyt tekniset tiedot. 

8. MUUT RAJOITUKSET JA EHDOT 
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Tässä Rajoitetussa Takuussa esitetyt korjaukset ovat ainoat ja yksinomaiset korjaavat toimenpiteet, joita tarjotaan 

standarditakuun alla, ellei Valmistaja kirjallisesti sovi muuta. 

Tuotteet on asennettava viimeisimpien markkinastandardien mukaisesti, muutoin tämä takuu mitätöidään. Tässä 

esitettyä Rajoitettua Takuuta ei sovelleta mihinkään Tuotteeseen, joka Valmistajan harkinnan mukaan ei ole altistunut 

Kohdassa 2 listattuihin tapauksiin. Kosmeettiset virheet, jotka johtuvat normaalista Tuotteiden kulumisesta eivät ole 

Rajoitetun Takuun kattamia, eivätkä Tuotteet, jotka ovat asennettuina paikkoihin, jotka Valmistajan mukaan, voivat olla 

suorassa kosketuksessa suolaveteen. 

Valmistaja ei ota mitään vastuuta ihmisten tai omaisuuden vaurioitumisesta tai vahingoittumisesta, toi mistään muusta 

menetyksestä taikka onnettomuudesta, jotka johtuvat tai liittyvät Tuotteisiin, mukaan lukien, rajoituksetta, kaikki 

Tuotteessa olevat virheet, tai käytöstä taikka asennuksesta. 

9. OSITETTAVUUS 

Jos jokin osa, säädös tai kohta tästä Rajoitetusta Takuusta, tai sen sovelluksesta johonkin ihmiseen tai tilanteeseen 

pidetään virheellisenä, mitätöitynä tai täytäntöönpanosopimattomana, kyseinen asia ei vaikuta tähän Rajoitettuun 

Takuuseen ja kaikki sen muut osat, säädökset, lausekkeet ja sovellukset pysyvät voimassa, ja näin, muut osat, 

säädökset, lausekkeet tai säädökset ovat ositettavia. 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 

Liettuan tasavallan lainsäädäntöä sovelletaan ja tulkitaan tässä Rajoitetussa Takuussa. 

Kaikki riitaisuudet, jotka aiheutuvat tai liittyvät tähän Rajoitettuun Takuuseen, ja joita ei saada yksimielisesti sovittua 

osapuolten kesken, ratkaistaan Liettuan pätevien tuomioistuinten toimesta, joille osapuolet näin ollen antavat 

yksinoikeudellisen toimivallan. Jos myyntisopimuksen, johon tämä Rajoitettu Takuu on liitetty, ja tämän artiklan välillä 

on mitään ristiriitaista, myyntisopimuksen ehtoja sovelletaan. 

Tämä asiakirja muodostaa osan sopimuksesta, ja on automaattisesti voimassa, kun sopimus allekirjoitetaan. 

11. VOIMASSAOLO 

Nämä Rajoitetut Takuuehdot ovat voimassa alkaen 1. syyskuuta 2016 ja niitä sovelletaan kaikkiin PV-moduuleihin, joita 

myydään Asiakkaalle kyseisestä päivämäärästä lähtien. 
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