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SUNGROW KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS FORGALMAZÁSHOZ 
 
 

1. MEGHATÁROZÁSOK 

1.1. Ez a korlátozott gyártói jótállás a SUNGROW-n keresztül valamely forgalmazónak 2021. október 1-jét követően értékesített, az 1.3, 
1.4, 1.5 alpont alatt felsorolt minden termékre alkalmazandó. 

1.2. A SUNGROW Power Supply Co., Ltd. („SUNGROW”) a jelen dokumentum szerinti korlátozott jótállás vonatkozásában a következő 
régiókban megvásárolt és üzembe helyezett termékek üzembe helyezését követendően értendő jótálló: 

Európai Unió (Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, 
Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, 
Románia, Svédország, Szlovákia , Szlovénia, Spanyolország, Csehország); Bosznia és Hercegovina, Norvégia, Skócia, Svájc, Egyesült 
Királyság, az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban felsorolt országok tengerentúli területei. 

1.3. „Lakossági termék”: elsősorban a lakossági piacon használt, legfeljebb 20 kW teljesítményű fotovillamos átalakítók (SG2K5-S/ SG3K-
S/ SG3K-D/ SG3K6-D/ SG4K-D/ SG4K6-D/ SG5K-D/ SG6K-D/ SG8K3-D/ SG5KTL-MT/ SG6KTL-MT/ SG8KTL-M/   SG10KTL-M/   SG12KTL-
M/   SG15KTL-M/   SG20KTL-M/   SH3K6/   SH4K6/ SH5.0RT/ SH6.0RT/ SH8.0RT/ SH10RT), SG3.0RT és SG4.0RT (csak a lengyel piac 
esetén), SG5.0RT, SG6.0RT, SG7.0RT, SG8.0RT, SG10RT, SG12RT, SG15RT, SG17RT, SG20RT és SH3.0RS, SH3.6RS, SH4.0RS, SH5.0RS, 
SH6.0RS és SG2.0RS-S, SG2.5RS-S, SG3.0RS-S, SG3.0RS, SG3.6RS, SG4.0RS, SG5.0RS, SG6.0RS, valamint perifériás eszközök és 
tartozékok. 

1.4. „Lakossági akkumulátor”: lakossági használatra készült lítium-ion akkumulátor (SBRXXX), ami a Sungrow hibrid átalakítóval 
(SHXXRT, SHxxRS) együtt kerül értékesítésre az alábbi felsorolás szerint 

1.5. „Kereskedelmi és ipari forgalmazói termék”: a forgalmazói piacon keresztül értékesített fotovillamos átalakítók, amelyeket 
elsősorban kisebb projektekben és a kereskedelmi és ipari piacokon használnak, a SUNGROW-tól történő közvetlen értékesítés 
nélkül, valamint a 20 kW és 250 kW közötti teljesítményű készülékek és tartozékok. 

1.6. „Jótállás”: a jelen korlátozott gyártói termékjótállás. 

1.7. „Végfelhasználó”: a Termék tulajdonosa, vagy a tulajdonos által a jelen Jótállás értelmében történő reklamáció megtételére 
feljogosított vállalat. 

1.8. „Kézikönyv”: a SUNGROW-nak a jelen Jótállás alá tartozó Termékre vonatkozó, a szerződés megkötésekor érvényben lévő üzembe 
helyezési, üzemeltetési és karbantartási útmutatója. 

1.9. „Telepítési hely”: az a helyszín, ahol a Terméket első alkalommal üzembe helyezik, és amit a SUNGROW felé ekként közölnek. 

1.10. „Jótállási időszak”: az az időszak, amire a jelen Jótállás a Termék vonatkozásában érvényes. 

1.11. „SUNGROW Szervizmunkatársak”: minden olyan alkalmazott, ügynök vagy más harmadik fél, aki/amely a SUNGROW közvetlen 
vagy közvetett felhatalmazása alapján a jelen Jótállás szerinti munkát végezhet. 

 

2. KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS 

2.1. A SUNGROW garantálja, hogy a termék mentes a törvény által meghatározottak szerint hibáktól, és nem tér el a SUNGROW 
specifikációitól. 

2.2. A jótállás a tulajdonjognak az eredeti vásárlótól a végfelhasználóra történő átszállásával abban az esetben ruházható át, ha az 
eredeti üzembe helyezési hely nem változott. 

2.3. Ha valamelyik Termék meghibásodást mutat, a SUNGROW, kivéve, ha ez lehetetlen vagy ésszerűtlen, utólagos teljesítéssel saját 
belátása szerint a hibát kijavítja vagy a terméket kicseréli, az alább részletezettek szerint: 
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2.3.1. Lakossági akkumulátor esetében a maradék Felhasználható energia mérése és kiszámítása a következő tesztelési módszer 
és értékek segítségével történik: 

 Az akkumulátor SOC tartománya 0-100%-ra van állítva az iSolarCloud alkalmazásban 

 A környezeti hőmérséklet 25 °C - 28 °C közötti:  

 Az akkumulátor kisütése folyamatos kisülési árammal, amíg az akkumulátor eléri a kisütési feszültség végét („EODV”) 
vagy önvédelmi feszültségét.  

 Várjon 10 percet.  

 Töltse fel az akkumulátort folyamatos áramerősséggel és folyamatos töltési feszültséggel annak teljes kapacitásáig.  

 Várjon 10 percet.  

 Süsse ki az akkumulátort folyamatos árammal, amíg el nem éri az EODV állapotot vagy önvédelmi feszültségét. 
Jegyezze fel az áramerősséget, feszültséget és az időt.  

 A megmaradó Felhasználható energia a kisütési idő, áramerősség és feszültség integrálja. 

2.3.2. A cseretermék küldése, mely esetben a SUNGROW fenntartja a jogot, hogy adott esetben eltérő vagy újabb termékmodellt, 
vagy harmadik féltől származó terméket küldjön; másik termékmodell vagy harmadik fél termékének küldése esetén. A 
leszállítás rendes esetben kettő-öt munkanapon belül történik meg (hétfő és péntek között, a munkaszüneti napokat és az 
ünnepnapokat nem számolva), az igény visszaigazolásától és elfogadásától számítva. 

2.3.3. A kicserélt egységre vagy alkatrészre az eredeti Termék Jótállási időszaka érvényes. Ha az eredeti Termék Jótállási időszaka 
egy (1) évnél kevesebb, a Jótállási időszak a csere megtörténtétől számított egy (1) évre meghosszabbításra kerül. A 
cserealkatrészek újak vagy felújítottak is lehetnek, ha 6 hónapnál régebbiek. Csere esetén az eltávolított Termék a SUNGROW 
tulajdonába kerül. A csere költségeit a SUNGROW az alábbi felsorolás szerint viseli: 

 
Szolgáltatási régió A régióba tartozó országok Termékenkénti kezelési költség 

Névleges feszültség </= 
20 kW és Lakossági 
akkumulátorok 

Névleges feszültség > 20 
kW 

A régió Ausztria, Belgium, Dánia, 
Finnország, Franciaország, 
Németország, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia, Norvégia, 
Svédország, Skócia, Svájc, 
Egyesült 
Királyság 

€ 100 € 150 legfeljebb 100 kW 
esetén 
€ 180 legfeljebb 250 kW 
esetén 

B régió Horvátország, Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Görögország, 
Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Portugália, 
Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország 

€ 80 € 100 legfeljebb 100 kW 
esetén 
€ 130 legfeljebb 250 kW 
esetén 

C régió Bulgária, Észtország, 
Lettország, Litvánia, Románia, 
Bosznia és 
Hercegovina, tengerentúli 
területek 

€ 60 € 80 legfeljebb 100 kW 
esetén 
€ 110 legfeljebb 250 kW 
esetén 

Egyéb országok A felsorolásban nem szereplő 
országokra eltérő gyártói 
jótállás érvényes 

n.a. n.a. 

 
Amennyiben az igény egynél több termékre vonatkozik, a kezelési költség minden további termékenként 50%-kal csökken. 
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Szolgáltatási régió A régióba tartozó országok Fuvarozási költség és/vagy 

vámkezelés 
A. 
régió 

Európai Unió (Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, 
Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Németország, Görögország, 
Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, 
Szlovákia , Szlovénia, Spanyolország, Csehország); 
Egyesült Királyság, Skócia, 
Norvégia, Svájc 

A SUNGROW által lefedett 

B. 
régió 

A korábban felsorolt országok tengerentúli 
területei. Bosznia és Hercegovina, a felsorolásban 
nem szereplő országok 

A SUNGROW által nem lefedett 

 

2.3.4. SUNGROW szervizmunkatársak kiküldése a helyszínen történő javítások elvégzésére; 

2.3.5. A hibás Termék megjavítása a SUNGROW-hoz tartozó, vagy a SUNGROW vagy a SUNGROW Szervizmunkatársai által 
meghatározott műhelyben. A sérült Terméknek javítás céljából a műhelybe történő elküldésének fuvarköltségét, valamint a 
Terméknek a Végfelhasználóhoz a SUNGROW által megbízott fuvarozóvállalat által történő visszaküldésének költségét a 
SUNGROW viseli, a 2.3.3 alpontban meghatározottak szerint. 

2.3.6. A telepítés ellenőrzése és javaslatok megfogalmazása a hiba kijavítására irányuló lehetséges intézkedésekre; 

2.3.7. A hibás és lecserélt Termékek begyűjtése a SUNGROW tulajdonaként. A Termék szétszerelését követően a Végfelhasználót 
/ Tulajdonost / Igénylőt terheli a felelősség a Termék szakszerű tárolásáért (lásd a 6.4. alpontot), és az áru szakszerű módon, 
lehetőleg az eredeti csomagolásába történő visszacsomagolásáért, a SUNGROW által megbízott fuvarozóvállalat általi 
átvételre kész állapotban, és a Termék saját költségére legfeljebb négy (4) hétig történő oly módon történő tárolására, hogy 
a SUNGROW (vagy a SUNGROW alvállalkozója) azt átvehesse. A Termék átvételekor és szállításhoz történő berakodásakor a 
Végfelhasználó felelős az átvétel, és különösképpen a berakodás megfelelő ellenőrzéséért, hogy a Termék, különösen a nem 
megfelelő berakodás miatt, ne sérüljön, illetve ne sérülhessen meg a Végfelhasználó által felismerhető okokból. 

2.4. A 2.1 alpont szerinti utólagos teljesítés a 2.3 alpont rendelkezéseinek sérelme nélkül indokolatlan, ha az a SUNGROW számára a 
Termék értékét tekintve elfogadhatatlan, ha a Termék hibamentes, a hiba hatását és/vagy a Végfelhasználó számára rendelkezésre 
álló és elfogadható alternatív javítások tekintetében. 

2.5. A SUNGROW fenntartja a jogot, hogy a Végfelhasználótól letét fizetését írja elő az utólagos teljesítést megelőzően azon 
Végfelhasználók esetében, amelyek termékeknek vagy szolgáltatásoknak a SUNGROW-tól, annak leányvállalataitól vagy 
forgalmazóitól történt vásárlásának vonatkozásában fizetési hátralékban voltak vagy vannak 

2.6. A SUNGROW előírhatja költségnyilatkozat aláírását abban az esetben, ha a tulajdonosnak csereszállításra van szüksége, az igényelt 
termék további vizsgálati támogatása nélkül. Az érvénytelen igény költsége a termék értékesítési árára, szállítási és fuvarozási 
költségére, valamint egy 10%-os, de legalább 50 eurós indokolt kezelési díjra korlátozódik érvénytelen jótállási igény esetén. Az 
igénylő a számlával együtt egy jelentést is kap. Alternatív megoldásokat illetően, amennyiben az utólagos teljesítés során 
bebizonyosodik, hogy a Végfelhasználó által a Jótállás értelmében benyújtott igények indokolatlanok voltak, a SUNGROW 
fenntartja a jogot a kapcsolódó kiadásoknak a Végfelhasználóra történő terhelésére, az 5.5 alpontnak megfelelően. (a fenti árak 
nettó árak plusz a törvény által előírt hozzáadottérték-adó, ha van ilyen). 

2.7. Az 1.3 és az 1.4 alpontban felsorolt, és az 1.2 alpontban felsorolt országokban 
üzembe helyezett „Lakossági termékre” vonatkozó Jótállás által lefedett időszak az átalakítók esetében tíz (10) év, a perifériás, illetve 
kiegészítő eszközökre öt (5) év. A lakossági akkumulátor jótállást élvez az üzembe helyezés dátumától számított 10 évig vagy az 
alábbi táblázatban felsorolt maximális mért leadott energiáig, attól függően, hogy melyik következik be először. Ez idő alatt a 
lakossági akkumulátor garantáltan fenntartja azt a mért egészségi állapotot, amely magasabb vagy egyenlő az alábbi táblázat 
megfelelő értékével.  

 
Akkumulátor névleges 
kapacitása (kWh) 

Minimum leadott energia (MWh) 
80% SOH esetén  

Minimum leadott energia (MWh) 
60% SOH esetén  

SBR096 – 9,6 25,53 40,32 
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SBR128 – 12,8 34,04 53,76 

SBR160 – 16,0 42,56 67,20 

SBR192 – 19,2 51,07 80,64 

SBR224 – 22,4 59,58 92,40 

SBR256 – 25,6 68,09 105,42 

 
 

2.8. Minden termék értékesítése eredetileg a SUNGROW-n keresztül történik. A kezdő dátum a Végfelhasználónak történő értékesítés 
dátuma (a számla alapján). A standard jótállási időszak a lakossági átalakítók esetében semmilyen esetben sem lehet több tizenegy 
(11) évnél, az Akkumulátorok esetében pedig tíz év hat 6 hónapnál, a gyártás dátumától számítva (ami többek között az adott 
Termék sorozatszámából is látható). 

2.9. A felsorolás szerinti, az 1.2 alpontban felsorolt országokban üzembe helyezett 
1.4 „Kereskedelmi és ipari forgalmazói termék” esetében a jelen Jótállás által lefedett időszak az átalakítók 
esetében öt (5) év, a perifériás és kiegészítő eszközök esetében, beleértve az Akkumulátorokat, két (2) év. Minden termék 
értékesítése eredetileg a Sungrow-n keresztül történik a Forgalmazásnak. A kezdő dátum a Végfelhasználónak történő értékesítés 
dátuma (a számla alapján), illetve a befejezett komissiózással, amikor a termékeket regisztrálták a Sungrow-nál. A standard jótállási 
időszak az átalakítók esetében semmilyen esetben sem lehet több hat (6) évnél, a gyártás dátumától számítva (ami többek között 
az adott Termék sorozatszámából is látható). Minden más termék esetében a kezdő pont a Sungrow által a Forgalmazónak történt 
eredeti eladást követő legfeljebb egy év. 

2.10. Az igény benyújtásának legjobb módja az ellátási lánc mentén visszafelé haladva, pl. a tulajdonos az üzembe helyezőnek, az 
üzembe helyező a forgalmazónak, a forgalmazó a SUNGROW-nak. Alternatív kapcsolattartó pontok a 
https://www.sungrowpower.com webcímen vagy a Sungrow szolgáltatási portálján, a https://gsp.sungrow.cn/user/login 
webcímen találhatók 

 

3. KITERJESZTETT JÓTÁLLÁS KERESKEDELMI ÉS IPARI FORGALMAZÁSI TERMÉKEKRE 

3.1. A kiterjesztett jótállásnak az átalakítókra vonatkozó megvásárlása a szokásos forgalmazási csatornán keresztül, vagy közvetlenül a 
Sungrow-tól történhet. A vásárlás folyamán, valamint huszonnégy (24) hónapon belül a gyártás időpontjától számítva, ami többek 
között a Termék sorozatszámából is látható, a felek a jelen Jótállás szerinti öt éves jótállási időszakon felül megállapodhatnak egy 
„kiterjesztett jótállásban”, a jelen jótállási feltételek 2.8 alpontjának megfelelően. 

3.2. A kiterjesztett jótállás kezelése a következő kivételekkel a korlátozott gyártói jótálláshoz hasonló: 

3.2.1. A kiterjesztett jótállás által lefedett időszak a jelen jótállás 2.8 alpontja szerinti logikát követi, és csupán a megvásárolt termék 
szerinti korlátozott gyártói jótállást terjeszti ki. 

3.2.2. Ennek a megállapodásnak a részletei, beleértve a feltételeket (különös tekintettel a kiterjesztett jótállás árát és hosszát) a 
rendes értékesítési folyamathoz kapcsolt külön szerződésben (kiterjesztett jótállás) kerülnek meghatározásra. 

3.2.3. Amennyiben a felek a jelen jótállási feltételek 2.8. alpontjában meghatározott öt (5) éven túlmenő kiterjesztett jótállásban 
állapodnak meg (kiterjesztett jótállás), a kiterjesztett jótállásra vonatkozó külön szerződés szerint, és a terméknek a Sungrow-
tól történő megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével egy időben, a végfelhasználónak, saját belátása 
szerint: 

3.2.3.1. Értesítenie kell a Sungrow-t a jótállás kiterjesztéséről. 

3.2.3.2. Megfelelő rendszeres karbantartást kell végeznie, az erre a termékre érvényes kézikönyv szerint, és ezt kérésre, illetve 
évente bizonyítania kell. 

3.2.3.3. A SUNGROW-tól megvásárlandó termék karbantartására vonatkozóan karbantartási szerződést kell kötnie a 
SUNGROW-val, 

3.2.3.4. Vagy a megvásárlandó termékre vonatkozóan karbantartási szerződést kell kötnie egy harmadik féllel, 
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3.2.3.5. Vagy el kell végeznie a megvásárlandó termék karbantartását a SUNGROW kézikönyv szerint. 

3.3. A karbantartást végző személynek – amennyiben az nem a SUNGROW – az országban érvényes előírásoknak megfelelő vagy annál 
jobb képesítéssel kell rendelkeznie, és a SUNGROW-nak azt jóvá kell hagynia, és azt kérésre igazolni kell; 

3.3.1. Abban az esetben, ha a karbantartást nem képesített technikus végzi, a kiterjesztett jótállás visszaható hatállyal addig a 
legkésőbbi időpontig lesz érvényben, amikorra vonatkozóan bizonyítható, hogy a karbantartást a 3.3. alpontnak megfelelő 
képesítéssel rendelkező személy végezte el. 

3.4. A jótállásnak a jelen gyártói jótállás 4. pontja szerinti kizárását ez nem érinti. 

3.5. A szállítási költségeket a SUNGROW a 2.3.3 alpontban foglaltak szerint fedezi. 

3.6. SUNGROW a 2.3.3 alpont szerinti semmilyen termékenkénti kezelési költséget nem térít meg. 

3.7. Minden jótállás-kiterjesztési jog felfüggesztésre kerül a jótállási igény alapját képező termék vagy alkatrész teljes vagy részleges ki 
nem fizetése esetén. 

3.8. A kiterjesztett jótállás felmondása a SUNGROW által 

A jelen gyártói jótállás 4.17 alpontjától függetlenül a SUNGROW-nak jogában áll rendes felmondással megszüntetni a kiterjesztett 
garanciát – amihez tizenkét hónapos előzetes értesítést kell küldeni a vásárlónak, ami az adott nap első naptári napjától 
számítandó -, ha a SUNGROW tudomást szerez arról, hogy a kiterjesztett jótállás nyújtásának folytatása műszakilag vagy 
pénzügyileg lehetetlen, vagy indokolatlan less az előrelátható jövőben. Ez különösen, de nem kizárólagosan arra az esetre érvényes, 
ha valószínűvé válik, hogy a megfelelő pótalkatrészek nem lesznek elérhetőek a piacon. 

 

4. JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA 

Ez a Jótállás nem terjed ki a következők által okozott semmilyen hibára, károsodásra és/vagy veszteségre: 

4.1. Nem megfelelő fuvarozás, kezelés vagy nem megfelelő szállítás, amit, illetve amiért a Forgalmazó, az Üzembe helyező vagy a 
Végfelhasználó végez, illetve felelős; 

4.2. A Termék nem megfelelő tárolása az üzembe helyezés előtt, kivéve, ha a Terméket a SUNGROW tárolta; 

4.3. A vonatkozó előírások és szabványok be nem tartása; 

4.4. Nem megfelelő, a Kézikönyvet nem követő üzembe helyezés (ugyanakkor a fenti c pontban hivatkozott „vonatkozó előírások és 
szabványok” elsőbbséget élveznek a Kézikönyvvel szemben), 

4.4.1. A Lakossági akkumulátorok esetében nem kompatibilis konverterek (átalakítók, DC/DC konverterek stb.). 

4.5. A Kézikönyvben meghatározottakon túlmenő használat és alkalmazás; 

4.6. Hanyagság, visszaélés, nem megfelelő használat, nem megfelelő karbantartás, vagy karbantartás hiánya, a Kézikönyvben 
meghatározottak szerint. Ez magában foglalja azt az esetet is, ha a karbantartást nem szakképzett munkaerő végzi el; 

4.7. A SUNGROW írásbeli engedélyével nem rendelkező módosítás vagy változtatás; 

4.8. Nem a SUNGROW Értékesítés utáni szolgáltatási részlete által felhatalmazott munkatársak által végzett módosítások vagy 
megkísérelt javítások. 

4.9. Fotovillamos modulcsoportból (DC oldal) vagy hálózatból (AC oldal) érkező túlfeszültség;  

4.10. Számos külső szigetelési hiba miatti károsodások a DC oldalról. 

4.11. Természeti katasztrófák és/vagy olyan vis maior események, mint áradás, tűz, árvíz, járványok, földrengés és villámlás; 

4.12. Harmadik fél cselekménye, vagy a Termék normál használatától eltérő bármilyen más ok által okozott kár vagy baleset; 

4.13. A berendezés elégtelen szellőzése/levegőztetése, a Kézikönyv szerinti üzemi hőmérséklettartományon kívül eső használat. 

4.14. A Termék és/vagy az üzembe helyezés állásideje vagy más üzemszünet, beleértve, nem kizárólagosan, az elmaradt hasznot. 

4.15. Ez a Jótállás nem terjed ki a biztosítékokra, túlfeszültségvédőkre, szűrőkre, a szépségbeli/optikai károsodásokra, illetve a szokásos 
kopásra és elhasználódásra. 

4.16. Ez a Jótállás nem terjed ki a Végfelhasználó alkalmazottaira és/vagy harmadik felekre, kivéve, ha a Jótállás ettől eltérően 
rendelkezik. 
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4.17. Ez a Jótállás semmis, ha 

4.17.1. A Termék sorozatszámát megváltoztatják, manipulálják, vagy az nem azonosítható egyértelműen; 

4.17.2. A Végfelhasználó a jótállási igény tárgyát képező Terméket nem bocsátja rendelkezésre vizsgálat, tesztelés és javítás céljából, 
vagy nem biztosít megfelelő hozzáférést ahhoz a létesítményhez/épülethez, amelyen vagy amelyben az adott Terméket 
tárolják vagy fel van szerelve, ha magához a fotovillamos modulcsoporthoz, aminek az adott Termék a szerves részévé vált, 
amennyiben a Terméket már üzembe helyezték.  

4.17.3. Amennyiben ez értelmezhető, a Végfelhasználó nem tudja bizonyítani, hogy a vonatkozó jótállási időszakban a karbantartást 
a 3.3 alpontnak megfelelően a SUNGROW kézikönyvének megfelelően végezték el. 

 

5. A VÉGFELHASZNÁLÓ EGYÉB JOGAI 

5.1. Minden egyéb, a jelen Jótállásban külön nem említett jog kívül esik a jelen Jótállás hatálya alá; a szerződéses, illetve a 
Végfelhasználó által az eladóval megkötött adásvételi szerződésből származó törvény adta jogok nem sérülnek, és azokat a 
szerződéses kapcsolaton belül kell érvényesíteni. 

5.2. A Végfelhasználó részéről a SUNGROW-val szemben felmerülő jogszabályi felelősségi igényektől függetlenül, a Végfelhasználónak 
a Jótállási jogokat, amelyek a hibákkal kapcsolatosan megilletik, először az eladóval szemben kell érvényesítenie. A jelen Jótállás 
szerinti jogokat a Végfelhasználó a SUNGROW-val szemben csak másodlagos jelleggel érvényesítheti, vagyis ha és amennyiben az 
eladó nem felelős a Termék hibáiért. Ugyanakkor ez nem érvényes arra az esetre, ha a végfelhasználó fogyasztó. Ebben az esetben 
a SUNGROW-val szembeni Jótállásból származó jogok és az eladóval szembeni Jótállási jogok egyforma prioritással bírnak és 
együttesen állnak fenn. 
 

6. A VÉGFELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A jelen jótállás szerinti igény bejelentéséhez a végfelhasználónak a következő információkat kell megadnia: 

6.1.1. Termék és sorozatszám 

6.1.2. Számlamásolat és ha van, üzembe helyezési jelentés 

6.1.3. A meg nem felelőség vagy hiba rövid leírása, az esetleges hibakóddal együtt 

6.1.4. Az eddig megtett intézkedések rövid összegzése. 

6.1.5. Adott esetben a végfelhasználó az adott átalakító termékre vonatkozó kézikönyv szerint megfelelő rendszeres karbantartást 
végez, és ezt kérésre bizonyítani is tudja. 

6.2. A Végfelhasználó köteles a SUNGROW Szervizmunkatársai számára ingyenesen megfelelő hozzáférést biztosítani a Telepítési 
helyhez, szükség esetén (ha a telepítési hely felső pereme meghaladja az 1,80 métert) megfelelő emelőberendezést biztosítani, és 
a Telepítési hely megközelítésével kapcsolatos esetleges speciális útmutatást biztosítani. A SUNGROW-t semmilyen felelősség 
nem terheli abban az esetben, ha a korábbi időpont-egyeztetés ellenére a Telepítési helyhez való hozzáférés nem biztosított, és a 
SUNGROW részéről felmerült költségek kiszámlázásra kerülhetnek a Végfelhasználónak abban az esetben, ha a Telepítési helyhez 
való hozzáférés hiánya miatt újabb látogatás válik szükségessé. 

6.3. A Végfelhasználó felelőssége hogy a SUNGROW-t tájékoztassa a Telepítési helyen fennálló bármilyen veszélyről, és biztosítsa, hogy 
a Telepítési hely veszélyektől vagy akadályoktól mentes legyen, és hogy a Telepítési helyen minden biztonsági óvintézkedést 
betartsanak. 

6.4. A Végfelhasználó felelőssége minden áru megfelelő és szakszerű tárolásának, száraz és védett környezetben történő biztosítása 
(erre vonatkozóan a Kézikönyv tartalmaz további információkat). 

6.5. A 2.5 és 2.6 alponton túlmenően, ha a Helyszíni jelentés, a Helyreállítási jelentés vagy a Javítási jelentés szerint egy meghibásodás 
oka a jelen Jótálláson kívül állónak bizonyul, a SUNGROW fenntartja a jogot a kapcsolódó költségeknek és kiadásoknak a 
Végfelhasználó felé történő felszámítására, beleértve, nem kizárólagosan a Telepítési helyre történő látogatást, amennyiben az 
annak során elvégzett vizsgálat nem állapít meg javító karbantartást, a berendezés cseréjét, üzembe helyezést, anyagokat, 
fuvarköltségeket, utazási költségeket, illetve a SUNGROW vagy annak képviselői által végzett munkát. A nem igazolt igényekből 
származó utólagos teljesítésekre, amelyekre a jelen Jótállás nem terjed ki, a SUNGROW a normál munkanapokon (hétfőtől 
péntekig) elvégzett munkákra szervizmunkatársanként és óránként kilencven (90) eurót, munkaszüneti napokon és hétvégén 
óránként százharmincöt (135) eurót számít fel; a felszámítható maximális összeg hétköznapra egyezer (1000) euro, munkaszüneti 
napokra ezerötszáz (1500) euro, ami magában foglalja a legközelebbi karbantartó állomástól a bejelentett berendezéshez történő 
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kiszálláshoz és a karbantartó állomásra való visszatéréshez szükséges időt (a fenti árak nettó árak plusz a törvény által előírt 
hozzáadottérték-adó, ha van ilyen). A SUNGROW fenntartja az árváltoztatás jogát. Az árak módosítása vagy változtatása esetén a 
Sungrow előzetesen tájékoztatást ad. 
 

7. TOVÁBBI KORLÁTOZÁSOK 

7.1. A SUNGROW jelen Jótállás szerinti kötelezettségei kifejezetten a Termék ellenértékeként a SUNGROW-val, annak leányvállalataival 
vagy forgalmazóival vagy képviselőivel szemben fennálló esedékes fizetési kötelezettségek rendezéséhez kötött (beleértve az 
esetleges kamatokat). Mindaddig, amíg a SUNGROW nem kapja meg a Termékekért őt annak a szerződésnek a feltételei szerint 
megillető összeget, ami alapján a Termék eladásra került, a SUNGROW-t semmilyen kötelezettség nem terheli a jelen Jótállás 
alapján. Ugyanezen idő alatt, a jelen Jótállás időtartama telik, és a jelen Jótállás lejárta ne kerül meghosszabbításra bármilyen 
hátralékos vagy ki nem fizetett összeg kifizetésekor. 

7.2. A jelen Jótállás felfüggesztésre kerül, a Jótállási Időszak meghosszabbítása nélkül háború, zavargások, terror, sztrájk természeti 
katasztrófák és a Telepítési hely régiójában bekövetkező más hasonló események esetén és azok tartama alatt. 
 

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

8.1. A jelen Jótállás képezi a Végfelhasználó egyetlen és kizárólagos jogorvoslatát a SUNGROW-val szemben a jelen dokumentum 
szerinti Termékek vonatkozásában támasztható igényeket illetően. A jelen dokumentum szerinti Termékekre a SUNGROW 
részéről való minden más szavatosság, feltétel, garancia vagy nyilatkozat, legyen az szóbeli vagy írásbeli, kifejezett vagy 
vélelmezett, törvényi vagy egyéb, szerződésben, beleértve, korlátozás nélkül, minden kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, 
vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást, és minden ilyen jótállás, feltétel, garancia vagy nyilatkozat 

ezúton kizárásra kerül a 7.2. alpont rendelkezéseinek fenntartásával és a Végfelhasználót a 4. pont alapján megillető 
jogoktól függetlenül. 

8.2. Az ezzel a jótállással kapcsolatos bármilyen egyéb kárigényt illetően a SUNGROW Szervizmunkatársai csak az alábbi 
mértékig felelősek: 

8.2.1. A SUNGROW felelős szándékos és súlyos hanyagság esetén; 

8.2.2. Egyszerű hanyagság esetén a SUNGROW csak a Jótállás szerinti sarkalatos kötelezettségek megszegése esetén 
felelős. A felelősség az előre látható kárra korlátozódik; 

8.2.3. A Jótállás fent említett korlátozásai minden olyan esetben alkalmazandók, amennyiben az adott országban nem 
ütköznek a termékfelelősséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásokba. Bármilyen ilyen jogszabályi 
előírással való ütközés esetén a semmisség csak az adott záradékot érinti, a dokumentum fennmaradó része 
érvényben marad. Különösen alkalmazandó az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban, ami az Európai Unió területén történő telepítésre vásárolt minden termékre érvényes. 

8.2.4. Németországra, a német termékfelelősségi törvény (Produkthaftungsgesetz) szerinti személyi sérülések vagy 
kárigények vonatkozásában a SUNGROW-t teljes körű felelősség terheli 

  


