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1. Záruka na bezchybný materiál a funkčnost

(1) Spoleļnost Bauer Solartechnik GmbH poskytuje z§ruku, ģe materi§ly a 
funkce jej²ch fotovoltaickĨch panelŢ zŢstanou bez z§vad a chyb po dobu 
dvaceti let od data flash reportu, nebo v pŚ²padŊ modelŢ BS-XXX-M6HBB-
GG, BS-XXX-144M6HBB-GG, BS-XXX-M10HBB-GG a BS-
XXX-144M10HBB-GG po dobu tŚiceti let od data flash reportu pŚi dodrģen² 
bŊģnĨch podm²nek pouģ²v§n², instalace, provozu a ¼drģby.
Krit®ria platn§ pro tuto z§ruku jsou vĨkonnostn² specifikace uveden® v 
datov®m listu. Vzhled modulŢ, jak®koli ġkr§bance, skvrny, mechanick® 
opotŚeben², rez, pl²seŔ, optick® poġkozen², zmŊna barvy a jin® zmŊny, 
kter® se objev² po dod§n², nepŚedstavuj² z§vady, pokud zmŊna vzhledu 
neomezuje schopnost vyr§bŊt energii. 

(2) V pŚ²padŊ, ģe nŊkterĨ z modulŢ nebude po dobu dvaceti let od data flash 
reportu nebo v pŚ²padŊ modelŢ BS-XXX-M6HBB-GG, BS-XXX-144M6HBB-
GG, BS-XXX-M10HBB-GG a BS-XXX-144M10HBB-GG po dobu tŚiceti let 
od data flash reportu vyhovovat t®to z§ruce, spoleļnost Bauer Solartechnik 
GmbH podle vlastn²ho uv§ģen² vĨrobek buŅ oprav², nebo dod§ n§hradn², 
nebo vr§t² zaplacenou ļ§stku. Tato z§ruka se nevztahuje na ģ§dn® dalġ² 
n§roky, zejm®na na n§klady na demont§ģ vadn®ho vĨrobku, na zpŊtnou 
pŚepravu do spoleļnosti Bauer Solartechnik GmbH a/nebo na opŊtovnou 
instalaci vĨrobku

2. Záruka na jmenovitý výkon fotovoltaického panelu 

(1) Spoleļnost Bauer Solartechnik GmbH zaruļuje, ģe bŊhem prvn²ho roku od 
data flash reportu bude skuteļnĨ vĨkon panelu Watt Pmpp (Wp) ļinit 
nejm®nŊ 97 % jmenovit®ho vĨkonu Watt Pmpp (Wp), jak je uvedeno v 
kupn² smlouvŊ. V obdob² od druh®ho roku do konce dvac§t®ho ļtvrt®ho 
roku od data flash reportu spoleļnost Bauer Solartechnik GmbH zaruļuje, 
ģe skuteļnĨ vĨkon panelu Watt Pmpp (Wp) neklesne o v²ce neģ 0,708 % 
roļnŊ oproti jmenovit®mu vĨkonu Watt Pmpp (Wp), jak je uvedeno v kupn² 
smlouvŊ. Z toho vyplĨv§, ģe ve dvac§t®m p§t®m roce od proveden² flash 
reportu bude panel m²t skuteļnĨ vĨkon Watt Pmpp (Wp) nejm®nŊ 80 % 
jmenovit®ho vĨkonu Watt Pmpp (Wp), jak je uvedeno v kupn² smlouvŊ. 
Pro modely BS-XXX-M6HBB-GG, BS-XXX-144M6HBB-GG, BS-XXX-
M10HBB-GG a BS-XXX-144M10HBB-GG plat² n§sleduj²c² podm²nky 
tĨkaj²c² se jmenovit®ho vĨkonu panelu: 
Spoleļnost Bauer Solartechnik GmbH zaruļuje, ģe bŊhem prvn²ho roku od 
data flash reportuu bude skuteļnĨ vĨkon panelu Watt Pmpp (Wp) ļinit 
nejm®nŊ 97 % jmenovit®ho vĨkonu Watt Pmpp (Wp), jak je uvedeno v 
kupn² smlouvŊ. Spoleļnost Bauer Solartechnik GmbH zaruļuje, ģe v 
obdob² od druh®ho roku do konce dvac§t®ho dev§t®ho roku od data flash 
reportu se skuteļnĨ vĨkon panelu Watt Pmpp (Wp) nesn²ģ² o v²ce neģ 0,35 
% roļnŊ oproti jmenovit®mu vĨkonu Watt Pmpp (Wp) uveden®mu v kupn² 
smlouvŊ. Tedy ve tŚic§t®m roce od data flash reportu bude panel m²t 
skuteļnĨ vĨkon Watt Pmpp (Wp) nejm®nŊ 87 % jmenovit®ho vĨkonu Watt 
Pmpp (Wp), jak je uvedeno v kupn² smlouvŊ. 

(2) Pokud skuteļnĨ vĨkon modulu Watt Pmpp (Wp) klesne ve vĨġe uvedenĨch 
lhŢt§ch pod stanoven® tolerance podle bodu 1, spoleļnost Bauer 
Solartechnik GmbH zajist² vĨmŊnu, a to buŅ dod§n²m dalġ²ch panelŢ, nebo 
opravou dotļen®ho panelu, nebo vĨmŊnou dan®ho panelu za technicky 
rovnocennĨ panel, a to podle vlastn²ho uv§ģen², pokud spoleļnost Bauer 
Solartechnik mŢģe na z§kladŊ vlastn²ho ġetŚen² pŚi Ś§dn® kontrole pŚiļ²st 
tento pokles vĨkonu pŚevyġuj²c² dan® tolerance podle bodu 1 vad§m 
materi§lu a zpracov§n². 
V pŚ²padŊ reklamace v r§mci z§ruky na vĨkon se skuteļnĨ vĨkon panelu 
Watt Pmpp (Wp) mŊŚ² za standardn²ch testovac²ch podm²nek (teplota 
ļl§nku 25 ÁC, osvit 1 000 W/mĮ a AM 1,5) s ohledem na nepŚesnost mŊŚen² 
3 %. Z t®to z§ruky nelze vyvozovat ģ§dn® dalġ² n§roky. Tato z§ruka se 
nevztahuje zejm®na na n§klady na demont§ģ vadn®ho vĨrobku, na 
zpŊtnou pŚepravu do spoleļnosti Bauer Solartechnik GmbH a/nebo na 
opŊtovnou instalaci vĨrobku. 

3. Vymezení záruční doby; vyloučení nároků ze záruky

(1) Záruční doba na garantovaný výkon a výkonnost výrobku sjednaná v
§  1 a 2 počíná dnem sepsání příslušného flash reportu, který je kompletní 
před dodáním každého FV panelu. Poskytnutí služeb uvedených v záruce 
neprodlužuje záruční dobu. 

(2) Záruční nároky nesmí být postoupeny koncovým uživatelem. 
(3) Tato záruka neplatí, pokud společnost Bauer Solartechnik GmbH na základě 

vlastní řádné kontroly zjistí, že fotovoltaický modul byl nesprávně provozován 
nebo nedbale používán, předmětem nehody, vystaven škodlivému znečištění 
nebo vnějšímu poškození nebo poškozen v důsledku nesprávného používání, 
úprav, nevhodné instalace nebo používání nebo neopatrnosti při skladování, 
přepravě nebo manipulaci, nebo pokud byl fotovoltaický modul opravován 
nebo na něm byly provedeny úpravy jakýmkoli způsobem jinými osobami než 
společností Bauer Solartechnik GmbH. Tato záruka rovněž nekryje vady 
produktu, které vzniknou: 
a. v důsledku systémových částí, přístrojů a systémových komponent, jako 

jsou bypassové diody, propojovací kabely, střídače apod., které byly         
k modulu připojeny jinými osobami než společností Bauer Solartechnik 
GmbH, nebo v důsledku jiných zařízení kromě fotovoltaického modulu 
nebo způsobu, jakým byla tato zařízení instalována; 

b. v důsledku špatného zapojení, chybné instalace či manipulace během 
těchto prací; 

c. v důsledku provozu v nevhodných podmínkách prostředí nebo za použití 
nevhodných metod, které se odchylují od specifikací výrobku, návodu       
k obsluze nebo informací uvedených na typovém štítku; 

d. v důsledku nevhodné údržby a zkoušek, rozbití skla způsobeného 
odlétávajícími předměty nebo vnějším namáháním; 

e. v důsledku jiných vlivů, jako je znečištění přední strany skla, znečištění 
nebo poškození kouřem nebo jinými znečišťujícími látkami (zejména 
čpavkem), solí nebo jinými nečistotami, v důsledku kyselých dešťů atd;

f. při použití na mobilních zařízeních, vozidlech, lodích atd.; 
g. v důsledku přírodních sil, vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných 

okolností, které společnost Bauer Solartechnik GmbH nemůže ovlivnit, 
jako jsou zemětřesení, tyfuny, hurikány, tornáda, sopečné erupce, 
záplavy, údery blesku, poškození sněhem atd.

Žádné reklamace nebudou uznány, pokud koneční uživatelé neinformují 
společnost Bauer Solartechnik GmbH bezprostředně poté, co se dozvěděli     
o reklamovaných závadách, a neposkytnou společnosti Bauer Solartechnik 
GmbH možnost závady ověřit. Reklamace závad nebudou uznány, pokud 
nebudou uplatněny do čtyř týdnů od zjištění závady. 

4. Omezení záruky

(1) Pokud není písemně dohodnuto jinak, vztahuje se tato záruka pouze na zde 
uvedené nároky. 

(2) V rámci záruky nepřebírá společnost Bauer Solartechnik GmbH žádnou 
odpovědnost za následné škody, dodatečné škody nebo jiné škody, ať už 
byly způsobeny jakýmkoli způsobem. 

(3) Celková případná odpovědnost společnosti Bauer Solartechnik GmbH je 
omezena na 0,30 EUR za watt za poškození nebo za jiné eventuality. 

(4) Výše uvedeným nejsou dotčeny smluvní záruční nároky. 
5. Poskytnutí záručních reklamací

(1) Pokud se koncoví uživatelé domnívají, že mají oprávněný nárok na záruční 
reklamaci, musí to neprodleně oznámit společnosti Bauer Solartechnik 
GmbH, Hinter der Mühl 2, 55278 Selzen, Německo. Pro uplatnění nároku 
ze záruky musí koncoví uživatelé předložit společnosti Bauer Solartechnik 
GmbH originál dokladu o koupi. 

(2) Společnost Bauer Solartechnik GmbH nepřijímá vrácení fotovoltaických 
modulů, pokud o to společnost Bauer Solartechnik GmbH sama předem 
písemně nepožádá. 

6. Rozhodné právo, místo plnění a soudní příslušnost

Tyto záruční podmínky se řídí výhradně německým právem. Místem plnění a 
základem výlučné soudní příslušnosti pro případné nároky týkající se této 
záruky je Selzen, pokud to lze přípustně dohodnout. 
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