Solar company!

Premium power from the sun.

CERTIFICAAT VAN BEPERKTE GARANTIE
Bisol garandeert dat de PV–module vrij is van gebreken in materialen en vakmanschap. De duur van de huidige garantie
bedraagt hondertwintig (120) maanden vanaf de leveringsdatum (EXW Bisol).
Indien een defect, dat in belangrijke mate de bruikbaarheid van het product beïnvloedt, zich tijdens de garantietermijn voordoet, zal Bisol, naar eigen goeddunken, de PV–module herstellen, vervangen door een gelijkwaardig product of de aankoopprijs terugbetalen. Vorderingen onder garantie zijn uitsluitend ontvankelijk als de koper kan bewijzen dat defecten aan de
module het rechtstreeks gevolg zijn van een defect in materialen en/of vakmanschap.
De bovenvermelde beperkte garantie van materialen en vakmanschap is geen garantie voor een bepaald niveau van vermogensoutput. De beperkte garanties met percentages van gespecificeerde vermogensoutput die hieronder worden beschreven, garanderen een vermogensoutput. De duur van de garantie wordt gemeten vanaf de initiële aankoopdatum.
Voor PV–modules (behalve voor gebruik in maritieme, tropische of equatoriale omgevingen en een corrosieve atmosfeer):
als binnen de twaalf (12) jaar na de met de initiële koper overeengekomen besteldatum, een module een vermogensoutput
van minder dan 90 % of binnen de vijfentwintig (25) jaar, een vermogensoutput van minder dan 80 % van het minimumvermogen, gespecificeerd op het moment van de overeengekomen bestelling, vertoont en dit in beide gevallen door Bisol
wordt gemeten, dan zal Bisol dit vermogensverlies vervangen door hetzij de koper van bijkomende modules te voorzien die
het totale verlies aan wattage compenseren, hetzij de koper van bijkomende modules te voorzien aan de prijs, geldig op het
moment van de herstelling onder garantie, of de module te herstellen of te vervangen, op voorwaarde dat Bisol naar eigen
goeddunken vaststelt dat een dergelijk vermogensverlies uitsluitend te wijten is aan materialen of vakmanschap.
Voor PV-modules in maritieme, tropische of equatoriale omgevingen: als, binnen de vijftien (15) jaar na de met de initiële
koper overeengekomen besteldatum, een module een vermogensoutput van minder dan 80 % van het minimumvermogen, gespecificeerd op het moment van de overeengekomen bestelling, vertoont en dit in beide gevallen door Bisol wordt
gemeten, dan zal Bisol dit vermogensverlies vervangen door hetzij de koper van bijkomende modules te voorzien die het
totale verlies aan wattage compenseren, hetzij de koper van bijkomende modules te voorzien aan de prijs, geldig op het
moment van de herstelling onder garantie, of de module te herstellen of te vervangen, op voorwaarde dat Bisol naar eigen
goeddunken vaststelt dat een dergelijk vermogensverlies uitsluitend te wijten is aan materialen of vakmanschap.
De oplossing, beschreven in deze bepalingen, is de enige oplossing die onder de garantie zal worden geboden. De beperkte
garanties, hier beschreven, zullen niet gelden voor een product dat, naar de mening van Bisol, werd blootgesteld aan misbruik, verwaarlozing of een ongeval of werd beschadigd door misbruik, wijziging, ondeskundige installatie of toepassing, of
nalatigheid in gebruik, opslag, transport of handling, dat werd hersteld of werd gemanipuleerd.
Bisol is niet verantwoordelijk voor de kosten van on–site arbeid en kosten verbonden met de installatie, verwijdering, herinstallatie of transport van de PV–module of haar onderdelen voor onderhoud onder deze beperkte garantie, welke de klant
hierbij verklaart te zullen dragen.
De beperkte garanties, hier beschreven, vervangen en sluiten alle andere verklaringen van impliciete garanties uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties inzake verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde doelstelling of toepassing en alle andere verplichtingen uit hoofde van Bisol, tenzij de andere garanties en verplichtingen die schriftelijk door Bisol
werden overeengekomen. In geen geval zal Bisol aansprakelijk worden gesteld voor speciale, incidentele of resulterende
schade, ongeacht hoe deze werd veroorzaakt.
Als de klant denkt een vordering te hebben die door de garantie wordt gedekt, dan moet de klant onmiddellijk contact opnemen met Bisol of de verdeler die de PV–module in de vordering heeft verkocht. De verdeler zal advies geven over hoe de
vordering zal worden behandeld.
Als een deel van de algemene voorwaarden zoals deze hierboven werden beschreven, ongeldig, nietig of niet–afdwingbaar
wordt als gevolg van nationale of internationale regelgeving, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen in deze
algemene voorwaarden.
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