
AVANCIS GARANTI FOR
SOLCELLEMODUL(ER)

1. Produktgaranti

AVANCIS GmbH med hjemsted i Solarstrasse 3,
04860 Torgau, Tyskland („AVANCIS“), garanterer, at
virksomhedens solcellemodul(er) („PV-modul(er)“)
som beskrevet i den relevante produktinformations-
brochure er uden mangler med hensyn til materialer
og udførelse i forbindelse med normal anvendelse,
installation, brug og service. Hvis PV-modulet(erne)
ikke lever op til denne garanti, vil AVANCIS i en
periode af indtil et hundrede og tyve (120) måneder
fra datoen for salget til den oprindelige slutkunde,
der har købt PV-modul(erne) („kunden“), efter virk-
somhedens eget valg enten reparere eller udskifte
produktet eller tilbagebetale den købspris, som

 kunden har betalt („købsprisen“).

Tilfælde af kun visuelt påviselige afvigelser såsom
misfarvning, pletter, ridser eller almindeligt slid, som
ikke forringer PV-modulets(ernes) funktion, anses
ikke for mangler.

2. Begrænset garanti for nominel ydelse
(Producentgaranti)

For sit/sine PV modul(er) garanterer AVANCIS som
producent: Hvis, inden for (a) de første ti (10) år fra
datoen for salget til kunden, et eller flere PV-
modul(er) udviser en ydelse på mindre end halvfems
(90) procent af den nominelle minimumsydelse ved
standardmæssige testbetingelser (STC1) som specifi-
ceret på salgsdatoen i AVANCIS produktinforma -
tionsbrochure, eller hvis (b), inden for en periode af
tyve (20) år for PowerMax® STRONG og femogtyve
(25) år for PowerMax® SMART fra datoen for salget
til kunden, et eller flere PV-modul(er) udviser en
ydelse på mindre end firs (80) procent af den nomi-
nelle minimumsydelse ved STC1 som specificeret på
salgsdatoen i AVANCIS produktinformationsbro-
chure, og forudsat at AVANCIS (efter eget frie skøn)
konstaterer, at ydelsestabet alene er forårsaget af
materiale- eller fremstillingsfejl, vil AVANCIS efter
eget valg erstatte ydelsestabet ved enten at give
kunden yderligere et eller flere PV-modul(er) for at
opveje ydelsestabet eller ved at reparere eller
udskifte det eller de mangelfulde PV-modul(er) eller
ved at tilbagebetale købsprisen med fradrag af en
årlig afskrivning på fem (5) procent af købsprisen for
PowerMax® STRONG og fire (4) procent af købspri-
sen for PowerMax® SMART. De retsmidler, der er
anført i nærværende artikel 2, er de eneste mislig-
holdelsesbeføjelser, der gælder i medfør af den
begrænsede garanti for nominel ydelse.

3. Undtagelser og begrænsninger

a) Produktgarantien og den begrænsede garanti for
nominel ydelse (herefter samlet betegnet „garan-
tier“) finder ikke anvendelse på et PV-modul eller
på PV-moduler, der efter AVANCIS skøn har været
udsat for:

– forkert brug, ødelæggelse, vanrøgt eller uheld;

– modifikation, forkert installation eller montage;

– manglende overholdelse af AVANCIS manual
om sikkerhed, installation og drift;

– reparation eller ændringer udført af andre end
en godkendt servicetekniker fra AVANCIS;

– overspænding på grund af strømsvigt, lynned-
slag, oversvømmelse, brand, brud ved uheld
eller andre begivenheder, som AVANCIS ikke er
herre over.

b) Garantikrav vil ikke blive honoreret, hvis type- eller
serienummeret på PV-modulet(erne) er blevet
ændret, fjernet eller gjort ulæseligt.

4. Ansvarsbegrænsning

AVANCIS er under ingen omstændigheder ansvarlig
for videregående erstatning for tab, navnlig ikke
for accessoriske tab og følgeskader, uanset årsag.
Erstatning for mistet brug, mistet fortjeneste, mistet
produktion samt mistede indtægter er derfor
 specifikt, men uden begrænsning udelukket. Denne
begrænsning af ansvaret gælder ikke for erstat-
ningskrav for skade på person eller for tilfælde af
forsætlige handlinger, grov uagtsomhed, mangler i
forhold til en aftalt kvalitet samt culpøs tilsidesæt-
telse af væsentlige kontraktlige forpligtelser eller
regler om produktansvar eller andre bindende regler.

Alle garantier, som AVANCIS giver i henhold til
 artikel 2, er et supplement til og udelukker ikke
garantier, der gives kunden af sælgeren af PV-
modulet(erne).

5. Udnyttelse af garantien eller garantiydelsen

Rettighederne ifølge disse garantier kan overføres til
en ny ejer af det sted, hvor PV-modulet(erne) først
blev installeret, forudsat at PV-modulet(erne) fortsat
er installeret på det sted, hvor de først blev installeret.

Hvis kunden mener, at han/hun har et berettiget
krav, der er omfattet af disse garantier, skal han/hun
straks skriftligt give meddelelse om kravet til a) den
forhandler, der solgte PV-modulet(erne) til kunden,
eller til b) en autoriseret AVANCIS distributør, eller til
c) AVANCIS GmbH, Solarstrasse 3, 04860 Torgau,
Tyskland.

Kunden skal vedlægge meddelelsen bevis for købet
for at dokumentere datoen for salget af PV modu-
let(erne). Kunden skal tilvejebringe alle sådanne
yderligere beviser, som AVANCIS måtte kræve til
godtgørelse af berettigelsen af kundens krav. I givet
fald vil kundens forhandler eller distributør rådgive
om behandlingen af kravet. Hvis yderligere hjælp er
nødvendig, kan kunden skrive til AVANCIS for at få
instruktioner. Tilbagelevering af PV-modulet(erne) vil
ikke vil blive accepteret, medmindre AVANCIS har
givet forudgående skriftlig tilladelse.

6. Tvister

Kunden kan ikke under nogen form rejse krav i
 henhold til eller på nogen måde i forbindelse med
den begrænsede garanti for nominel ydelse ifølge
artikel 2 mere end et (1) år efter den dag, da grund-
laget for rejsningen af kravet opstod, eller den dag,
da kunden blev opmærksom på grundlaget for
 kravet, eller det sidste af disse tidspunkter.

7. Forskelligt

Reparation eller udskiftning af PV-modulet(erne) eller
levering af yderligere PV-modul(er) indebærer ikke,
at nye garantiperioder tager deres begyndelse, eller
at den oprindelige løbetid for nærværende produkt-
garanti eller begrænsede garanti for nominel ydelse
forlænges. Ethvert udskiftet PV-modul(er) bliver
AVANCIS ejendom. AVANCIS har ret til at levere en
anden type PV-modul (forskelligt i størrelse, farve,
form og/eller ydelse), hvis AVANCIS har indstillet
 produktionen af det pågældende PV-modul på det
tidspunkt, da kravet fremsættes. I forhold til artikel 1
(produktgaranti) og artikel 2 (begrænset garanti for
nominel ydelse) fastsættes købsprisen for et PV-
modul, hvor en særskilt pris for PV-modulet ikke er
aftalt, af AVANCIS på en rimelig måde under hensyn
til tilgængelige branchepublikationer indeholdende
priser for sammenlignelige PV-modul(er) i salgsåret.

! Målingerne udføres i overensstemmelse med de kalibrerings- og teststandarder, der er gældende hos AVANCIS på datoen for fremstilling
af PV modulet(erne). AVANCIS kalibreringsstandarder skal være i overensstemmelse med de standarder, der anvendes af internationale
 institutioner, som er godkendt til dette formål.
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