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A empresa de Zhejiang GangHang Solar Tecnologia Co., Ltd. (doravante

denominada "Ganghang Energia" ou "Maysun solar") oferece uma garantia limitada

com obrigação para os compradores finais, os comercializadores definidos e os

agentes de produção (doravante denominados"clientes") quem participam no processo

de produção, transporte e compra dos módulos fotovoltaicos com matéria de silício de

Maysun solar (doravante denominados "produtos" ou "módulos").

I. Garantia de qualidade com 15 anos do prazo de validade dos produtos:

manutenção, renovação ou compensação

Com base nas cláusulas de excepção e limitação na Cláusula 3 deste documento,

Maysun solar promete os seus produtos de vidro temperado simples e de vidro

temperado duplo em condições normais de aplicação, operação, utilização, instalação

e manutenção: há 15 anos (doravante denominado "prazo de validadede garantia de

qualidade dos produtos") desde a data de entrega dos produtos aos clientes ou desde a

data de expiração do período de 3 meses quando os módulos saíam da fábrica

(doravante denominadas"a data de começo de garantia de qualidade"), não haverá

problemas de defeito dos produtos devido ao material e/ou tecnologia, que vai afetar a

eficiêcia dosmódulos. Se os produtos tiverem problemas de material e/ou de

tecnologia que sejam afetar o desempenho dos módulos durante prazo de validade de

garantia de qualidade, Maysun solar vai cumprir uma das seguintes soluções

remediadas depois de comunicação com os clientes de acordo com o tipo dos

problemas de defeito dos produtos:

① Repare os módulos com defeitos;

② Reemite novo módulo ou nova peça para os módulos com defeitos;

③Compense (retorne) o preço de mercado apropriado dos produtos defeituosos

no momento da reclamação (doravante denominado "garantia de qualidade limitada

dos produtos"):

https://www.maysunsolar.eu/


2

o preço de compra original emitido por Maysun solar e as filiações no exterior *

5% de gasto de depreciação anual (os produtos defeituosos entre 5 anos de compra).

II. Garantia de qualidade com 25 anos do prazo de validade de poder dos

produtos: manutenção, substituição ou compensação

De acordo com as seguintes condições e as cláusulas excepcionais, Maysun solar

promete: a partir de vigência do dia de garantia de qualidade os módulos

monocristalino, a redução de potência dos módulos no ano primeiro será de 2,5%, a

redução de potência anual não será superior a 0,50% desde ano segundo ao 25º ano, e

até o final do 25º ano, a potência real não deve sobrestar a 85,5% da potência nominal.

a partir de vigência do dia de garantia de qualidade os módulos com duas lados de

vidro, redução de potência dos módulos no ano primeiro será de 2%, a redução de

potência anual não será superior a 0,45% desde ano segundo ao 25º ano, e a potência

real não deve sobrestar a 84,95% da potência nominal.

Quando o comprador indica o fornecedor que os produtos tem qualquer

problema de garantia de qualidade em cima, se o fornecedor determinar que o defeito

é causado por problemas de material ou tecnologia do fornecedor, ou no caso de

demanda de teste do cliente, ambos podem buscar a agência de testes em conjunto

para confirmar que a parte responsável é o fornecedor. Com base de duas condições, o

fornecedor tem o direito de negociar com o cliente e compensar o cliente com uma

das seguintes soluções:

Manutenção: o fornecedor determina o plano de manutenção e repara os

produtos defeituosos;

Substituição: o fornecedor fornece produtos gratuitos para substituir produtos

defeituosos ou oferece produtos adicionais para compensar a falta de potência e emite

para o lugar de entrega no momento da venda inicial sem dinheiro, excluindo custo de

seguro do produto, tarifas de importação e exportação durante o transporte e qualquer

custodevido à falta de cooperação do cliente, por exemplo, taxa de armazenamento,
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taxa de demurrage, etc.

Compensação (Reembolso): a empresa vai reembolsar os custos

correspondentes da falta de valor entre a potência real e nominal dos produtos

defeituoso:

o preço original de compra na fatura (preço por watt) fornecido pela Maysun

solar e as filiais * (potência nominal – potência real);

Nota:

Se o cliente não puder fornecer a fatura de compra original, a compensação será

pagante pelo fornecedor com o preço de mercado atual, senão, o fornecedor vai

computar o preço de compra original.

Na medição de potência real dos produtos, conforme IEC60904, a influência da

incerteza do teste deve ser considerada, por isso, aplique e permita o desvio do teste

de incerteza de ±3%, ou seja, a potência deve ser considerado aprovado que entre a

faixa de dados de medição.

As condições normativas de teste são: a qualidade do ar é AM1,5, a velocidade

do vento é 0 m/s, a irradiação dos módulos é 1000 W/㎡ e a temperatura da bateria é

25 ℃.

Os produtos reparados ou substituídos ainda aplicam continuadamente o período

de garantia de qualidade original, ou seja, o período de garantia de qualidade não será

recalculado ou prorrogado devido ao manutenção ou substituição. No caso dos

módulos defeituosos já não em produção, não em fornecimento ou não em venda no

mercado, o fornecedor tem o direito de oferecer produtos similare para substituir os

módulos defeituosos, mas o desempenho dos novos produtos não pode sob do

desempenho dos módulos defeituosos.

Para os módulos com defeitos ou de inutilização, o comprador deverá despachar

os produtos às suas próprias custas, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis

  de descarte de lixo eletrônico, além de condições de concordância pelo
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fornecedor ou de recobramento de acordo com a lei. Se o fornecedor decidir ou for

obrigado por lei a recuperar produtos defeituosos, a propriedade dos produtos

relevantes pertence ao fornecedor. Além disso, o comprador não deverá vender,

retrabalhar ou reutilizar os produtos substituídos de qualquer forma sem o

consentimento por escrito expresso pelo o fornecedor.

III. Exclusões e limitações de responsabilidade

O fornecedor e o cliente concordam expressamente que estas garantias de

qualidade não se aplica às condições dos seguintes módulos:

● Instalação, uso e manutenção inadequados causam danos ao produto ou

funcionamento anormal como os clientes ou os utilizadores final não cumprem as

disposições da guia de instalação do produto, a especificação técnica e manual de

manutenção;

● Defeitos causados pela violação das condições normais de transporte ou

armazenamento ou das regras de transporte e armazenamento especificadas pela

Maysun solar após a entrega dos módulos ao cliente;

● Usos indevidos, abusos, negligências, vandalismos ou acidentes dos clientes

ou utilizadores finais resulte aos produtos em danos ou os funcionamentos anormais

dos produtos;

● Os produtos dos clientes ou utilizadores finais têm os danos ou

funcionamentos anormais devido a falha de bataria, oscilação de bataria, corisco,

inundação, incêndio, dano acidental ou outras condições que não podem controlar

pelos fornecedores.

● Os produtos são instalados em equipamentos móveis (exceto sistemas de
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rastreamento fotovoltaico que expressamente acordam pelo vendedor), por exemplo,

nos veículos, nos navios, etc. Ou seja, na instalação off-line (exceto sistemas de

flutuação na cara de água e de complementaridade de piscicultura e energia de solar

que previamente assentam pelo fornecedor);

● Os clientes ou utilizadores finais excede a voltagem ou oscilação máxima do

produto;

● Os módulos de edifício têm danos, que os clientes ou utilizadores finais instala

os produtos;

● Os clientes ou utilizadores finais aplicam os produtos em ambiente quente

extremo (referente à temperatura que excede a temperatura de ambiente maior

operacional do módulo) ou nos ambiente extremas, ou no ambiente que tem mudança

rapida, que fazemos produtos sejam corroídos, oxidados ou afetados por artigos

químicos, resultando em danos ou funcionamentos anormais aos produtos.

● Os clientes ou utilizadores finais não pagaram dinheiro ao fornecedor ou às

suas filiais que vendem de produtos ao mercado (qualquer dinheiro total ou parcial);

● Os clientes ou utilizadores finais usam os produtos de forma que infrinja os

direitos de propriedade intelectual do fornecedor ou de qualquer empresa (incluindo a

direito de patente, direito de marca e outros direitos);

● Além disso, o fornecedor tem o direito de rejeitar a reclamação dos clientes

quando o modelo ou a identificação do número de série dos módulos forem

adulterados, removidos ou não puderem ser claramente identificados sem autorização

por escrito do fornecedor.
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IV. Forma e processo de obtenção de garantia de qualidade

Se os clientes pensarem que eles podem exibir as exigências normais de garantia

de qualidade, devem enviar e-mail para o código da conta da divisão de assistência

após venda de Maysun solar entre seis semanas depois os clientes depararam os danos:

service@maysunsolar.com ou contatam diretamente com o vendedor correspondente.

O e-mail deve incluir: (1) descrição detalhada do defeito (2) fatura de compra (3) data

de compra (4) número do modelo de painel (5) fotos e detalhes do defeito com o

número de série mostrado na placa. Se os clientes não notificar o fornecedor e

fornecer as informações em cima, o fornecedor tem o direito de recusa de despachar

procuras relevantes e não assumir as responsabilidades antes que os clientes deixem

de fornecer as informações relevantes conforme pretensão pelo fornecedor.

Depois que o fornecedor receber a demanda de reclamação do cliente e os

documentos de informação completos, a empresa revisará e avaliará a solicitação de

reclamação relevante. Se o fornecedor julgar necessário, podendo enviarmos módulos

de volta à fábrica do fornecedor para testee o fornecedor fornecerá a carta de

autorização de devolução do produto (RMA) aos clientes. Na situação sem procuração

de devolução dos produtos, o fornecedor não aceitará os módulos devolvidos. Se os

clientes devolverem os produtos sem autorização, o risco (incluindo danos e perdas

das mercadorias, etc.) e o custo dos produtos relacionados serão ser arcado pelos

clientes. Com a aprovação do departamento de serviço técnico do fornecedor, os

custos de envio razoáveis, necessários e documentados dos produtos serão

reembolsados pelo fornecedor aos clientes que são relacionados às reclamações de

"garantia de qualidade limitada dos produtos" e "garantia de qualidade limitada de

energia".

O fornecedor tem o direito de decidir se envia representante para investigar e

verificar o lugar de instalação dos produtos reivindicados, e os custos progénitos vão

assumir pelos clientes. Se o fornecedor decidir enviar representante ao local para

mailto:service@maysunsolar.com
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versificação de instalação dos produtos, o cliente deve combinar ativamente. Se o

cliente recusar o fornecedor para verificação sem causas razoáveis, o fornecedor tem

o direito de atrasar ou recusar o processo de reivindicação de garantia de qualidade; se

os produtos precisar em enviar a instituição de teste (este ato deve ser aprovada por

ambas as partes, se as duas partes não chegarem a unanimidade, prevalecerá

instituição de teste designada pelo fornecedor), o custo razoável na instituição para

identificação devem ser pagas antecipadamente pelo cliente. Se a instituição de teste

confirmar e determinar que a responsabilidade pertence ao fornecedor, todos os custos

razoáveis ou com confirmação de prova podem ser repassados ao fornecedor,

incluindo frete de envio, seguro de transporte e custos em instituição de teste.

V. Cláusulas de limitação de responsabilidade

A menos que o fornecedor assenta, assina e robora expressamente outras

garantias e responsabilidades, as cláusulas deste documento vão substituir e eliminar

toda as endossadas obrigações expressas ou implícitas, incluindo garantias de

faculdade comercial de produtos, garantias de adequação a fim específico, propósito

específico ou aplicação específica e outras mais de obrigações ou responsabilidades

do fornecedor. Na máxima extensão permitida por lei, o cliente entende e concorda

que o fornecedor não será responsável por danos pessoais ou materiais e também não

será responsável por outras perdas ou danos causados que causam por qualquer

motivo causado ou relacionado aos módulos (incluindo qualquer defeito nos módulos,

qualquer problema decorrente no uso e na instalação). O Fornecedor não terá

responsabilidades de danos incidentais, dericados ou especiais decorrentes de

qualquer motivo. Sendo expressamente excluídas neste documento, as perdas

indiretas devido à indisponibilidade de produtos, incluindo perda de lucro, perda de

produção, perda de quantia de energia, perda de oportunidade de negócios, perda de

reputação, aumento nos custos operacionais ou perda de receita e outras pedras mais.
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VI. Forças insuperáveis

Mysun solar não será responsável para os clientes ou qualquer empresa ou

instituição terceira quando há qualquer evento físico ou condição técnica que não

possa ser conhecida ou compreendida pela empresa devido ao eventos de força maior,

como desastres naturais (incêndios, inundações, nevascas, furações, terremotos,

coriscos, epidemia de Covid-19), mudanças na política pública, guerras, insurreições,

greves e sem mão de obra adequada e suficiente, materiais ou capacidade de

produção, deficiência de tecnologia ou produção e outros eventos incontroláveis que

são as causas não podem prever por Maysun solar, nos momentos de venda de

produtos defeituosos ou nos momentos que os clientes fazem reclamação de garantia

de qualidade ou nos outros momentos.

VII. Transferibilidade

O Cliente pode ceder direitos neste documento a novos proprietários dos

produtos depois de a notificação por escrito ao fornecedor, mas há condições que são:

1. Os módulos permanecem intactos e posições fixas no lugar de instalação

inicial;

2. O contrato de venda de produtos não possui débitos restantes ou outras verbas

não pago (como danos liquidados);

3. A transferência será transferência total e não poderá transferência parcial;

4. O cessionário concorda todas as vinculações das cláusulas deste documento.

Maysun solar tem o direito de recusar a reclamação de garantia de qualidade

feita pelos utilizadores finais, a menos que eles envie por escrito e forneça os

documentos que possam ser reconhecidos por Maysun solar e possam provar que os

direitos de garantia de qualidade foram transferidos para utilizadores finais.
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VIII. Cláusulas separáveis

Se qualquer parte ou cláusula deste "Certificado de garantia de qualidade

limitada para módulos fotovoltaicos" for considerada inválida, desfeita ou incumprida,

não afetará a validade das outras partes ou cláusulas do documento e será considerado

alienado das disposições ou cláusulas outras do documento.
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