
 
alfasolar polikristal modüller için  
Garanti Beyanı 
alfasolar Modüller için Garanti Koşulları 
alfasolar GmbH tarafından üretilen (xx performans 

sınıfını ve yy güneş pili sayısı ile ilgilidir) alfasolar Ecoline 

yy xxx, alfasolar yy xxx ve alfasolar Piramid yy xxx seri 

modülleri için alfasolar GmbH bir ürün garantisi (A.) ve 

bir performans garantisi (B.) sağlamaktadır. “A - ” ve “B” 

tipi ve Ecoline xxP serisi modüllerine ayrı garanti şartları 

uygulanır. 

 

Modüllerin performansı (STC = Standart Test Koşulları’na 

uygun olarak) yalnızca performans garantisinin konusu 

iken ürün garantisi, malzeme ve yukarıda bahsedilen 

modüllerin nihai halini kapsar. Garanti koşulları Bölüm 

C’de düzenlenen iki garantiye uygulanabilir. 

 

A. Ürün Garantisi 
alfasolar GmbH (bundan sonra “Garanti Veren” olarak da 

anılacaktır) garanti koşulları hükümleri uyarınca teslim 

tarihinden (ticari işletmeye teslim ya da alfasolar 

GmbH’nin satış yerinde teslim) itibaren 10 yıllık yasal 

garanti süresinin haricinde modüllerin fonksiyonelliği 

hususunu garanti eder, modüller malzeme ve nihai ürün 

bakımından kusursuzdur. 

 

Fonksiyonellik aşağıdaki gibi tanımlanır: 

− modül, ürünün kararlılığını sınırlayan mekanik 

bozulmalara sahip değildir. 

− modülün elektriksel yalıtımı bozulmalara sahip 

değildir. 

− alfasolar GmbH tarafından teslim edildikten 

sonra meydana gelen modülün görünümündeki 

çiziklerin yanı sıra işaretler, mekanik aşınma ve 

yırtılma, pas, küf, optik bozukluklar, renk 

solmaları ve diğer değişimler gibi performans 

garantisi B. altındakiler ile karşılaşılmadığı 

sürece malzeme ve / veya nihai üründeki 

hatalar olarak gösterilemez.  

 

B. Performans Garantisi 
alfasolar GmbH üretilen modüller için ticari işletmeye 

teslim tarihinden ya da alfasolar GmbH (= sevk irsaliyesi 

tarihi) deposundan sevk tarihinden başlayarak aşağıda 

listelenen şartlarla gönüllü olarak bir performans 

garantisi verir: 

%+/-4’lük bir ölçüm hassasiyeti koridoru içinde, modüller 

erişilecek (maksimum performas (Pmax) adlı) güç çıkışına 

göre STC için bir Pmax performans özelliğine sahiptir.  

 

Performans garantisinin başlamasından sonraki birinci yıl 

içinde, alfasolar GmbH satış anında geçerli olan veri 

listesinde gösterilen maksimum performansın (Pmax) en 

az %97’si kadar modül performansı garanti eder. Takip 

eden 24 yılda alfasolar GmbH satış anında geçerli olan 

veri listesinde gösterilen maksimum performansın (Pmax) 

maksimum % 0.7’si kadar yıllık bir azalmayı performans 

garanti periyodu sona erene kadar garanti eder, örneğin 

25 yıl sonra (ticari işletmeye teslim tarihinden ya da 

alfasolar GmbH deposundan çıkış tarihinden sonra) 

garanti edilen performans veri listesinde gösterilen 

maksimum performansın (Pmax) en az % 80.2’sidir. 

 

C. Garanti Koşulları 

1. Genel bilgiler 
1.1. Bu garanti herhangi bir yasal garanti haklarına 

bakılmaksızın modüllerin satıcısına karşı geçerlidir. 

Bunlar garanti ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ya 

da delile dayandırılamaz. 
Bahsedilen garanti ayrıca mahkeme iddialarına 

bakılmaksızın alfasolar GmbH’ye karşı geçerlidir. 

Bunlar da garanti ile delile dayandırılamaz, 

genişletilemez ya da sınırlandırılamaz. 

Bu garanti Garanti veren tarafından sunulan gönüllü 

ve ücretsiz bir fayda olup satıcı ve alıcı arasındaki 

kalite anlaşmaları üzerinde bir etkiye sahip değildir.  

1.2. Aşağıdaki koşullara bağlı olarak, bahsedilen garanti 

herhangi bir nakliye ücreti oluşmaksızın modüllerin 

tamiratını ya da geri gönderilmesini kapsar.  Diğer 
taraftan, alfasolar bu garanti altında kusurlu 

modüllerin çıkartılmasını ve tamir edilen ya da 

yenilenen modüllerin kurulumunu üstlenmez. 

Alfasolar bu garanti kapsamında bunlar için oluşan 

maliyetlere katlanmaz. Benzer şekilde, alfasolar bu 

garanti kapsamında diğer harcamaları ya da 

hasarları telafi etmeye mecbur değildir.  
alfasolar GmbH yalnızca aşağıdaki garanti koşulları 

kapsamında, eğer kurulum ile görevlendirildi ise 

çıkartma ve kurulumu gerçekleştirecektir. 

Her münferit durumda, alfasolar GmbH yine de 

anlayışlı bir değerlendirme yapar, değişim 

maliyetlerini her arızalı güneş modülü için 

gönüllülük esasına dayanarak toplu olarak net 50.00 

EURO geri ödeyebilir ya da kendisi değiştirir ya da 

alfasolar GmbH hesabına alt tedarikçiler tarafından 

bu gerçekleştirilir. Değişim maliyetlerinin ödenmesi 

ya da alfasolar GmbH tarafından ya da alfasolar 

GmbH hesabına alt tedarikçiler tarafından 

değiştirilmesi her durumda son müşteri (ne sebep 

ile ne de miktar ile ilgili olarak ne geçmiş ne de 

gelecek için) tarafından yasal olmayan iddiaların 

kanıtlanması şartı altında gönüllü olarak yapılacaktır. 



 
1.3. Bu garanti koşulları veri listesindeki bilgilerden farklı 

olduğu kadar, bu garanti şartları daha önceliklidir. 

1.4. Bu ürün garantisi Avrupa Birliği ya da modülün 

alfasolar GmbH tarafından ilk kez tedavüle 

çıkartıldığı üçüncü ülke içinde geçerlidir. Garanti 

talepleri yalnızca her durum için geçerli garanti 

dönemi içerisinde iddia edilebilir. Garanti döneminin 

uzatılması ne sebeple olursa olsun hariç 

tutulmuştur.   
2. Yükümlülük dışındakiler / Yükümlülük Koşulları 
2.1. Bu garanti normal ve münasip uygulama, kurulum 

ve kullanım ve yalnızca normal çalışma koşulları 

altında için geçerlidir. Bahsedilen garanti, alfasolar 

GmbH’nin etki alanının dışında ölçümler ve olaylar 

boyunca azaltılmayan değerlendirmelerine göre 

modüllerin verimlilik koşuluna bağlıdır, özellikle: 

- değişimler, mücbir sebeplerden (fırtına, dolu, 

yangın, güç kesintileri, yıldırım, su baskınları, kar 

hasarları, çığlar, don etkisi, depremler, 

kasırgalar, volkanik patlamalar, toprak 

kaymaları, böcek istilaları ve hayvanlardan 

kaynaklanan diğer etkiler vb. gibi) dolayı oluşan 

hasarların yanı sıra yıkıcılık ve hırsızlık gibi 

üçüncü kişilerin sebep olduğu hasarlar. Bu 

bağlamda, modüllerde kullanılan camın çok 

yüksek bir kalitede olduğuna ve bu camın 

kırılmasının yalnızca dış etkiler tarafından 

tetiklenebildiğine dikkat çekilmektedir. Bu 

nedenle bir garanti – etkinleştirici olay eğer dış 

etkinin gerçekten olmadığı ispatlanabilirse 

yalnızca cam kırılması için mevcuttur; 

- profesyonel olmayan montajlar, başlangıç ya da 

çalışma, depolama, nakliye ya da ambalajlama, 

özellikle kurulum esnasında geçerli olan montaj 

ve çalışma talimatlarına uymama (güncel 

kurulum talimatları www.alfasolar.de de 

mevcuttur). 

- araçlar ve gemiler gibi mobil birimlerde 

kullanmak; 

- dış etkilerden kaynaklanan bozukluklar (kir, 

duman, tuz, kimyasallar ve diğer kirlenmeler); 

- yapı içinde birbiri ile aynı olmayan diğer 

üreticilerden gelen modüller ile bağlantılar; 

- kurulan modülün bulunduğu sistemdeki 

arızalar; 

- yetersiz havalandırma; özellikle çalışma 

talimatlarına göre herhangi bir koşulda 

aşılmaması gereken maksimum sıcaklıklar; 

- kablo, kablo yuvası ve bağlantısının kalıcı olarak 

bir su ortamında (su birikintisi) 

konumlanmaması. 

2.2. Garantinin uygulanması modüllerin planlanan 

amaç için düzgün olarak kullanılmasına ve 

modüllerin yıpranma ve yırtılma ya da normal 

kullanım dışında dış bozukluklar göstermemesine 

ve seri numarası ve / veya ürün etiketinde hasar 

olmamasına bağlıdır. Ayrıca montaj ve çalışma 

talimatlarının takip edilmesi zorunludur. Burada 

listelenen montaj ve çalışma talimatlarının yanı 

sıra listelenen güvenlik ve uyarı önerilerine göre 

garantinin uygulanması için zorunlu bir 

gerekliliktir. 

2.3. alfasolar GmbH’nin yükümlülüğünün genel 

kapsamı arızalı ürünün alım fiyatı ile sınırlıdır. 

alfasolar GmbH özellikle ikincil hasarlar, yoksun 

kalınan kar, bağlı olan hasar ya da dolaylı hasar, 

herhangi bir elektriksel gücü firesi ve / veya bir 

enerji sağlama şirketi tarafından tazminat için 

yükümlülük kabul etmez. 

2.4. Garantiden doğan haklar üçüncü kişilere 

aktarılamaz.  

 

 

3. Garanti ödenekleri 
3.1. Bir garanti – etkinleştirici olay meydana gelirse 

alfasolar GmbH kendi takdirine göre aşağıdaki 

tedbirlerden biri vasıtası ile garanti ödeneklerini geri 

verir:  
- yedek teslimatı, tercihen modülü yerine 

koyulan modülün performansının yerine 

geçen ve elektriksel / mekanik olarak 

mevcut sistem entegre edilebilen  bir 

modül ile değiştirerek (ayrıca aynı tipte 

onarılmış ya da kullanılmış modüller ile). 
- modül tipi artık garanti – etkinleştirici olay 

zamanında üretilmiş olmalıdır, alfasolar 

GmbH farklı tipte bir güneş modülü (farklı 

boyutta, biçimde, renkte ve / veya 

performasta) temin etme hakkını saklı 

tutar. 

- ilgili modülü tamir ederek; 
- kayıp performansı tamamlayan ek modüller 

temin ederek; 

- yerine koyulan garanti – tetikleyici 

modüller alfasolar GmbH’nin malı olacaktır.  
3.2. Bunun dışındaki iddialar bu garantilerde yer 

almaz.  

3.3. Orijinal garanti periyodunun kalan dönemi 

yalnızca yeni olarak temin edilen ya da tamir 

edilen modüller için geçerlidir. 

 

 

 



 
4. Performans garantisinin Kullanımı / Uygulanması 
 
4.1. Garanti veren alfasolar GmbH, Ahrensburger 

Strasse 4 – 6 30659 Hanover adresindedir. 

 

4.2. Burada belirlenen garanti hakları yalnızca 

teslimat tarihini, modül tipini ve seri numarasını 

bunun yanı sıra satıcıyı belirten orijinal sevk 

irsaliyesi ve orijinal fatura sunulduğunda 

uygulanabilir. Uygulama karşılıklı olarak ilgili 

satıcıyı, alfasolar GmbH’nin sözleşmeli bir 

ortağını ya da direkt olarak alfasolar GmbH’yi 

(servis numarası: 0049 (0) 511/ 261447 - 201) 

de etkileyebilir. 

 

 

4.3. Performans garantisinin uygulanması 

durumunda modül performansı standart test 

koşulları altında ölçülmelidir (25°C hücre 

sıcaklığı, 1,000 W/m
2 

radyasyon seviyeleri ve 

AM 1.5 spektrum). Ölçüm IEC 60904 

standardına göre gerçekleştirilecektir. Kütle 

toleransları değerlendirmesi EN 50380 

standardına uygun olarak yapılacaktır.  

 

4.4. Bu garantiden doğan ya da bu garanti ile 

bağlantılı alacaklar her durum için geçerli 

garanti periyodu içinde yazılı olarak ve meydana 

gelen alacağın tetiklendiği olaydan itibaren 6 

hafta içerisinde iddia edilmelidir. Geç talepler 

dikkate alınmayacaktır. Garanti periyodu ile 

uygunluk zamanında yapılan yazılı bildirimlerin 

kabulü ile alfasolar GmbH tarafından belirlenir. 

 

4.5. Almanya Federal Cumhuriyeti Kanunu, 

Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine (CISG) 

ilişkin BM Sözleşmesi hariç tutularak ve garanti 

ile ilgili yasa çatışması ve bu garanti ile ilgili 

hukuki ihtilaflar için geçerlidir. 

 

4.6. Müşteri, yalnızca alfasolar GmbH’nin önceden 

yazılı onay vermesi ile modülleri geri 

göndermek için yetkili kılınmıştır.  

 

Bu garantiler 01.09.2013 ve yeni garantilerin 

yürürlüğe girdiği tarih arasında teslim edilen 

modüller için geçerlidir. 

 

Hanover, 01.09.2013 

Gabriele Bozankaya 

Yönetim 

alfasolar GmbH 


