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ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ YINGLI SOLAR 

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 

Последно изменение: 15 юли 2021 г. 

 

Търговското дружество „Yingli Energy (China) Company Limited” (наричано оттук нататък накратко 

„Yingli Solar”) предоставя следната Ограничена гаранция на продукта и Ограничена гаранция за 

мощността (заедно наричани оттук нататък накратко „Ограничената гаранция“) по отношение на своите 

фотоволтаични модулни продукти (наричани оттук нататък накратко „ФВ Модули” или „Модулите”), при 

спазване на условията, изключенията и ограниченията, посочени по-долу. 

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА 

Yingli Solar гарантира на купувача (наричан оттук нататък накратко „Клиентът”), че 

Фотоволтаичните модули няма да имат дефекти в материалите и в качеството на изработка при 

нормални условия на приложение, използване и обслужване за срок от дванадесет (12) години, считано 

от датата на настъпване на първото от следните събития: (i) датата на закупуване на Модулите; или (ii) 

една (1) година от датата на производството им („Начална дата на гаранцията1“). Ако даден 

Фотоволтаичен модул не отговаря на тази Ограничена гаранция на продукта през този 

дванадесетгодишен период, Yingli Solar по своя преценка (а) ще поправи или замени дефектния 

Фотоволтаичен модул или части от него безплатно, или (б) ще възстанови Клиента сума на по текущата 

сравнима пазарна цена на такъв Модул, след получаване на рекламация от Клиента. 

Настоящата Ограничена гаранция на продукта не гарантира конкретна изходна мощност, като 

последната се покрива единствено от Ограничената гаранция за мощност, посочена по-долу. 

2. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА МОЩНОСТ 

A. Ограничена 25-годишна линейна гаранция за мощност: 

Yingli Solar също така гарантира, че в рамките на период от двадесет и пет (25) години след 

Началната дата на гаранцията, спадът на изходната мощност през първата година няма да надвишава 

2% от минималната обозначена мощност, която първоначално е била посочена на етикета на 

Фотоволтаичните модули; спадът през всяка следваща година няма да надвишава 0,55% от 

минималната обозначена мощност. Ако спадът на изходната мощност, който е бил над очаквания 

естествен спад (както е посочено в планираната изходна мощност, представена в Раздел В), е бил 

вследствие на дефекти в материалите или качеството на изработката при нормални условия на 

приложение, използване и обслужване, Yingli Solar ще отстрани този спад на мощността по своя 

преценка като (а) ремонтира или замени дефектния Фотоволтаичен модул или части от него безплатно, 

или като (б) предостави на Клиента един или повече допълнителни Фотоволтаични модули с цел да се 

компенсира този спад на изходната мощност, така че общата изходна мощност, генерирана 

посредством първоначалните и допълнителните Модули, да е равна или да надвиши стойността 

съгласно представения График на изходната мощност, при условие че Клиентът има възможност да 

инсталира съответните допълнителни Фотоволтаични модули, или като (в) възстанови финансово 

разликата между действителната мощност на Фотоволтаичния модул и стойността според Графика на 

                                                           
1
 Начална дата на гаранцията: По отношение на прякото закупуване без дистрибуция, Началната дата на 

гаранцията е датата, съгласувана в договор или датата на издаване на оригиналната фактура. В случай на 
препродажба или съхранение за по-дълъг срок, се прилага стандартен гратисен период преди модулите да бъдат 
инсталирани. Този период обаче не може да надвишава една година от датата на производство съгласно 
документацията на Yingli, касаеща наличностите. 
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изходната мощност, въз основа на сравнимата текуща пазарна цена при получаване на рекламацията от 

Клиента. 

Б. За целите на определяне на изходната мощност на Фотоволтаичния модул, измерванията се 

основават на или са нормализирани към стандартните условия на изпитване: интензитет на светлината 

1000 W/m2, температура на клетката от 25°C и слънчев референтен спектър AM 1.5. Измерванията се 

извършват в съответствие с IEC 60904 и отчитат грешки в измервателната система в съответствие с EN 

50380. Освен това, с възможност за използване на подобен модул за калибриране като типа, използван 

от Yingli Solar за калибриране на симулатора на слънце и с възможност за провеждане на изпитването за 

изходна мощност в реномирана лаборатория на трета страна. Същевременно се документира 

електролуминесценцията преди транспортирането и изпитването на пробата. Изборът на проба и 

лаборатория на трета страна се извършва от двете страни, за да се избегнат евентуални спорове 

впоследствие. 

В. График на изходната мощност 

Срок в години от Началната дата на 
гаранцията 

Минимална изходна мощност в 
края на всяка година 

0 100% 

1 98,00% 

2 97,45% 

3 96,90% 

4 96,35% 

5 95,80% 

6 95,25% 

7 94,70% 

8 94,15% 

9 93,60% 

10 93,05% 

11 92,50% 

12 91,95% 

13 91,40% 

14 90,85% 

15 90,30% 

16 89,75% 

17 89,20% 

18 88,65% 

19 88,10% 

20 87,55% 

21 87,00% 

22 86,45% 

23 85,90% 

24 85,35% 

25 84,80% 

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

A. В никакъв случай гаранционният срок по всяка от посочените гаранции не може да надвишава 

приложимия гаранционен срок, определен в раздели 1 и 2 по-горе. Възможно е определени държави, 

щати или юрисдикции да не признават ограничения на гаранционните срокове, така че е възможно 

горното ограничение да не касае конкретно вас. Тази гаранция ви дава конкретни законови права като 

Клиент и не отменя възможността да имате и други права въз основа на закони, които могат да варират 

в зависимост от юрисдикцията. Нито продавачът на Фотоволтаичните модули, нито което и да е друго 
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лице е упълномощено да предоставя каквито и да е гаранции, различни от посочените тук или да 

удължава гаранционните срокове, посочени по-горе, от името на Yingli Solar. 

Б. Рекламациите по Ограничената гаранция трябва да бъдат предявявани в рамките на 

приложимия гаранционен срок, за да бъде валидна Ограничената гаранция. За да се установи 

Началната дата на гаранцията се изисква представянето на разписката за продажба от първата покупка 

на Клиента или друго приемливо документално доказателство. 

В. Ограничената гаранция се предлага единствено на първоначалния Клиент, както и на всяко 

лице, на което е прехвърлена собствеността върху Модулите, при условие че Фотоволтаичните модули 

остават инсталирани на мястото, където са били монтирани първоначално (всяко от тези лица наричано 

накрато оттук нататък „Ищец”). 

Г. Бенефициерът по Ограничената гаранция е собственикът на Модула (Модулите), който може 

да бъде или първия купувач, което означава първоначалния клиент, или крайния собственик след 

прехвърляния на собствеността. Това означава, че Ограничената гаранция се отнася пряко до 

Фотоволтаичните модули, като тя може да бъде прехвърляна и автоматично получавана без връзка със 

собствениците на електроцентралата, където са инсталирани Модулите, или с прехвърлянето на 

Модулите. Ограничената гаранция не отменя каквато и да е непряка отговорност за продукта, както и 

другите задължения, свързани със сътрудничеството по време на процеса на закупуване от следващ 

собственик. 

Д. ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

 Плащането не е извършено и не е предоставена приемлива причина за това съгласно договора 

или след комуникация преди прилагането на обслужването по Ограничената гаранция. 

 Модулите са изменени, ремонтирани или модифицирани без изричното и предварително 

писмено съгласие на Yingli Solar. 

 Модулите са преместени на ново място, различно от първоначалното място на инсталиране. 

 Неспазване на Ръководството за инсталиране и Ръководството за потребителя на Yingli Solar. 

 Неправилна употреба, небрежност или произшествие при съхранението, транспортирането, 

манипулирането, инсталирането, приложението, употребата или обслужването. 

 Токов удар, мълния, наводнение, пожар, вандализъм, вмешателство, случайно счупване, 

промяна в цвета на Модула или настъпване на други събития, за които може да се счита, че са извън 

контрола на Yingli Solar. 

 Инсталиране на Модулите върху мобилни платформи или в морска среда; директен контакт с 

корозивни агенти или солена вода; щети от вредители; или неправилно функциониращи компоненти 

на фотоволтаичната система и други работни условия, които не са изрично разрешени в Ръководството 

за инсталиране и Ръководството за потребителя. 

 Промяна, премахване или заличаване на оригиналния етикет на Фотоволтаичния модул. 

Също така, Ограничената гаранция не покрива козметични дефекти, свързани с инсталирането, 

или нормалното износване на Фотоволтаичните модули. Спорове относно разликата във видимия 

външен вид на и между отделните Модули по време на срока за инспекция и приемане не се приемат 

от Yingli Solar, като Yingli Solar осигурява подмяна за сметка на Клиента, единствено в случай, че 

препродажбата на подменените Модули, по които има спор, не е приведена в сила от Клиента. 

Е. Ограничената гаранция не покрива инсталирането на Фотоволтаичните модули и 

отстраняването на дефектни Фотоволтаични модули или повторното инсталиране на ремонтираните, 

подменените или допълнителните Фотоволтаични модули, както и разходите за гореизброените 

операции; също така не се покриват каквито и да е други разходи, пропуснати печалби или пропуснати 

приходи, свързани с функционирането или нефункционирането на дефектни Фотоволтаични модули; 

при условие обаче че за приетите рекламации по гаранцията Yingli Solar носи отговорност за обичайните 
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разходи, свързани с транспортирането на дефектните, ремонтираните, подменените или 

допълнителните Фотоволтаични модули от и към Ищеца. 

Ж. Всички предоставени допълнителни Фотоволтаични модули, както и всички Фотоволтаични 

модули, ремонтирани или заменени от Yingli Solar по гаранционна рекламация, се покриват от същите 

Ограничени гаранции и условия като оригиналните закупени Фотоволтаични модули, които са били 

предмет на рекламацията; никой от гаранционните срокове и периоди не може да бъде удължаван 

поради гаранционна рекламация или въз основа на друго средство за правна защита. Yingli Solar трябва 

да положи разумни усилия за подмяна на дефектните Фотоволтаични модули с нови или с ремонтирани 

Фотоволтаични модули със същия или подобен размер и външен вид, но си запазва правото да достави 

друг тип фотоволтаични модули, в случай че Yingli Solar е преустановило производството на типа 

Фотоволтаични модули от типа, който е предмет на гаранционната рекламация, при условие че този 

друг тип Фотоволтаичен модул е съвместим с фотоволтаичната система на Клиента. Подменените 

Фотоволтаични модули и части стават собственост на Yingli Solar. 

З. За Европейския съюз: Без да се засяга приложимостта на всяка друга разпоредба с обратен 

смисъл в настоящата Ограничена гаранция, в случай че Фотоволтаичните модули са предмет на 

Споразумението за поемане на ангажимент (както е дефинирано по-долу), всяка подмяна на 

Фотоволтаични модули поради гаранционни рекламации ще бъде предмет на договореностите, 

предвидени в Споразумението за поемане на ангажимент и/или на други инструкции, въведени от 

Европейската комисия. Yingli Solar си запазва правото да определи, в съответствие с изискванията на 

Споразумението за поемане на ангажимент, дали да замени дефектните Фотоволтаични модули или да 

възстанови на Клиента сума, равна на първоначалната цена на дефектните Фотоволтаични модули. 

„Споразумението за поемане на ангажимент“ се отнася до Регламент (ЕС) № 423/2013 от 2 август 2013 г. 

„за поемане на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпингова процедура относно вноса на 

кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и 

полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република“, който 

освобождава вносителя от заплащане на антидъмпингово мито, при условие че нетната продажна цена 

няма да бъде по-ниска от определена минимална вносна цена, и е придружен от други задължения по 

ангажимента. 

 

4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

За да получи гаранционно обслужване, Клиентът или другия Ищец трябва незабавно да се 

свърже с продавача, от който е закупил Фотоволтаичните модули, който след това му предоставя 

инструкции и формуляри за подаване на рекламация. Ако съответният продавач вече не съществува или 

не може да се осъществи контакт с него, Клиентът или другия Ищец може да се свърже директно с Yingli 

Solar, както е посочено чрез нашия уебсайт – www.yinglisolar.com. Yingli Solar не приема връщания на 

предполагаемо дефектни Фотоволтаични модули, както и дължимите логистични разходи. Освен ако в 

общия случай Yingli Solar не е предоставило предварително писмено разрешение (например 

споразумение за замяна или ангажимент, предоставен от Yingli Solar по имейл). Освен ако не е посочено 

друго, Фотоволтаичните модули, които са одобрени за връщане от Yingli Solar, се изпращат до местен 

център за обслужване на клиенти, посочен от Yingli Solar. При условие че Yingli сама взима подменяните 

Модули, Клиентът трябва правилно да опакова и съхранява Модулите, които предстои да бъдат 

подменени. В случай че дадена рекламация бъде отхвърлена от Yingli Solar, Ищецът има право да 

оспори резултатите, като се обърне към акредитирана лаборатория за изпитване. Ако има някакво 

специално споразумение между Yingli Solar и Клиента, Клиентът трябва изрично да информира Yingli 

Solar и да предостави съответното споразумение или доказателства, преди да ползва обслужване по 

Ограничената гаранция. 

5. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 
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Ограничената гаранция на продукта и Ограничената гаранция за мощност, посочени тук, са 

единствените и изключителни гаранции, предоставени от Yingli Solar, и представляват единствените и 

изключителни средства за правна защита, с които разполага Клиента или друг Ищец във връзка с 

нарушения на гаранцията, изрично посочени или предполагаеми. Предоставянето на средства за правна 

защита по начина и за периодите, описани тук, представлява всички задължения и отговорности на 

Yingli Solar към Клиента или друг Ищец по отношение на Фотоволтаичните модули. В никакъв случай 

Yingli Solar няма да носи отговорност за последващи, случайни, специални или наказателни щети, 

произтичащи от или вследствие на Фотоволтаичните модули, както и тяхното инсталиране, използване, 

функциониране или нефункциониране, или дефекти или нарушения на гаранцията, независимо дали 

във връзка с договор, гаранция, небрежност, строга отговорност или друга хипотеза. Изрично се 

отхвърлят щети, възникнали вследствие от загуба на възможност за ползване, както и пропуснати 

печалби, загуба на приходи и загуба на производство. Някои държави или юрисдикции не позволяват 

изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, така че горното ограничение или 

изключване може да не се отнася за вас. При никакви обстоятелства отговорността на Yingli Solar за 

несъответстващи Фотоволтаични модули не може да надвишава покупната цена, заплатена от Клиента 

за съответните Фотоволтаични модули, плюс транспортните разходи в нормален размер. 

6. ВАЛИДНОСТ 

Настоящата Ограничена гаранция важи за всички Фотоволтаични модули, както и за сериите 

модули YLxxxD (34d, 40d, 37e, 45e, 49e) 1/2, YLxxxD (34d, 40d, 37e, 45e, 49e) 1500V 1/2, изпратени от Yingli 

след 15 юли 2021 г. 

Китайската ограничена гаранция се прилага само за Фотоволтаични модули, продавани в 

региона на Китай, и не се прилага за Фотоволтаични модули, препродадени извън региона на Китай, 

освен ако с Yingli не е постигнато споразумение за друго. 

Настоящата Ограничена гаранция е в сила единствено за сертифицирани продукти на Yingli, 

които са надлежно обозначени с етикети с марката „Yingli Solar”. Тя не следва да се разглежда като 

гаранция към електроцентралата или като какъвто и да е вид търговска застраховка. Всички продукти, 

сертифицирани от Yingli Solar, трябва да бъдат обозначени с етикет с логото „Yingli Solar”, като техните 

електролуминесцентни изображения се съхраняват в Yingli, а единствените данни за флаш тестовете на 

всеки Модул се предоставят на Клиента при поискване, и трябва да се съхраняват от Клиентите при 

условия на поверителност и по правилен начин с цел проверка на автентичността. 

7. РАЗНИ 

Ако някоя част или разпоредба от настоящата Ограничена гаранция за соларни Фотоволтаични 

модули на Yingli или прилагането к към някое лице или обстоятелство бъде обявена за недействителна, 

невалидна или неприложима, то това няма да засегне останалите части, разпоредби или приложения от 

настоящата Ограничена гаранция за соларни Фотоволтаични Модули на Yingli, които остават в пълна 

сила. 

Настоящата Ограничена гаранция е налична на няколко езика. Ако по някаква причина 

съществува несъответствие между версията на английски език и версия на друг език, то версията на 

английски език ще бъде с предимство. 
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