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De Micro-omvormers (de "Producten") geleverd door Altenergy Power System Europe BV ("APsystems"), met een oorspronkelijke
aankoopdatum na 1 mei 2021 komen alleen in aanmerking voor deze beperkte garantie van APsystems als ze continu zijn aangesloten op het
internet via een ECU (Energy Communication Unit) • Voor systemen met meer dan 4 zonnepanelen: ECU-R of ECU-C, of een compatibele ECU.
• Voor systemen tot 4 zonnepanelen: ECU-B, ECU-R of ECU-C, of een compatibele ECU.
Producten met een oorspronkelijke aankoopdatum na 1 mei 2021 en niet continu verbonden met het internet via een ECU, krijgen een wettelijke
garantie van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de producten van APsystems.
Het "product" is ontworpen om normale bedrijfsomstandigheden te weerstaan wanneer het wordt gebruikt voor het oorspronkelijke beoogde
doel in overeenstemming met de gebruikershandleiding van APsystems die bij het systeem is geleverd.
Deze beperkte garantie van APsystems ( hierna te noemen beperkte garantie) dekt defecte producten voor een periode van tien (10) jaar (de
"garantieperiode") begint op de eerste van (i) drie maanden na de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product bij APsystems. of (ii)
de datum waarop het product is geregistreerd in het APsystems EMA-portaal.
Bij ontvangst van het product zal de koper onverwijld alle gepaste opmerkingen en voorbehouden maken en APsystems schriftelijk op de hoogte
brengen. Bij gebreke van schriftelijke kennisgeving aan de leverancier ten minste vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de producten door
de koper, waarbij wordt aangenomen dat de producten in perfecte staat aan de koper zijn geleverd en voldoen aan de behoeften van de koper.
Een product is gebrekkig als het onbruikbaar is vanwege materiaal- en fabricagefouten, mits APsystems door middel van inspectie het bestaan
van dat defect vaststelt (hierna te noemen: gebrekkig product). Voor het verkrijgen van service onder deze beperkte garantie dient de houder
van de garantie zich te houden aan de procedures voor het retourneren van producten (Return Merchandise Authorization, hierna te noemen:
RMA), die te vinden zijn op www.APsystems.com.
Gedurende de garantietermijn zal APsystems naar eigen keuze hetzij (1) het gebrekkige product kosteloos repareren of vervangen, hetzij (2) de
houder van de garantie een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan de werkelijke waarde van het gebrekkige product op het moment dat het
gebrek werd geconstateerd. APsystems mag naar eigen keuze nieuwe en/of gereviseerde onderdelen en/of onderdelen van het oorspronkelijke
of een volgend ontwerp gebruiken bij het repareren of vervangen van het gebrekkige product. Indien APsystems het gebrekkige product
repareert of vervangt, komen de kosten van het verzenden van het vervangende product van APsystems naar de klant ook voor rekening van
APsystems, echter exclusief de kosten van eventuele invoerrechten of belastingen. Andere uitzonderingen kunnen van toepassing zijn en staan
benoemd in de RMA procedures.
Onder deze beperkte garantie vallen niet (1) de verzendkosten van het product naar APsystems of de arbeidskosten in verband met het
verwijderen van het gebrekkige product of het opnieuw installeren van het gerepareerde of vervangende product en (2) eventuele
transportschade. Als APsystems een defect product repareert of vervangt, gaat de beperkte garantie verder op het gerepareerde of
vervangende product voor de rest van de oorspronkelijke garantietermijn.
De beperkte garantie is niet van toepassing op, en APsystems is niet verantwoordelijk voor defecten in of schade aan een product dat (1) niet is
gekocht bij APsystems of een entiteit die uitdrukkelijk door APsystems is geautoriseerd om het product te verkopen, of ( 2) is gekocht op een
niet-geautoriseerde externe webwinkel, of (3) is niet verbonden met het internet via een ECU binnen 45 opeenvolgende dagen na de datum
waarop het PV-systeem toestemming heeft gekregen om te werken door bevoegde instanties, en continu daarna is aangesloten, of (4) is
verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie, of (5) is gedemonteerd, niet deskundig is behandeld of gebruikt of op enigerlei wijze is
gewijzigd, of (6) is verwaarloosd, onjuist geïnstalleerd of gebruikt onder omstandigheden waarvoor het product niet is ontworpen om te worden
gebruikt of anders wordt gebruikt dan beschreven in de APsystems-gebruikershandleiding, of (7) direct of indirect is onderworpen aan
omstandigheden buiten (redelijke) controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht; extreme weersomstandigheden zoals overstromingen of
tyfoons; aardbevingen; branden; burgerlijke ongeregeldheden, terroristische aanslagen; sabotage; alle omstandigheden die redelijkerwijs buiten
zijn macht liggen en die kunnen leiden tot onderbreking, functieverlies, communicatiestoringen of prestatieproblemen (hardware of software);
binnendringen van water; corrosie; plagen; of ingangsspanning buiten de parameters vermeld in de productspecificaties, hetzij van het net,
generatoren of blikseminslagen, of (8) is beïnvloed door incidentele of gevolgschade veroorzaakt door andere componenten van het elektrische
systeem waarin het is geïnstalleerd, of (9) is onderworpen aan enige poging om de originele identificatiemarkeringen (inclusief handelsmerk,
modelnummer of serienummer) te wijzigen of te verwijderen.
Deze beperkte garantie dekt geen kosten die verband houden met de verwijdering, installatie of probleemoplossing van onderdelen van de
elektrische systemen van de klant. Tijdens de garantieperiode kan deze beperkte garantie worden overgedragen aan de volgende eigenaar van
het product na het invullen van een "garantieoverdrachtformulier" dat beschikbaar is op de APsystems-website en na betaling van de nominale
overdrachtsvergoeding zoals weergegeven op dat formulier.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR ALTENERGY POWER SYSTEM EUROPE
B.V. OF EEN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING, EN WORDT WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN UITDRUKKELIJK GEGEVEN IN PLAATS
VAN ELKE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR ZONDER BEPERKING
TOT GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOM, KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF
NIET-INBREUK, OF GARANTIES BETREFFENDE DE JUISTHEID, TOEREIKENDHEID OF GESCHIKTHEID VAN TECHNISCHE OF ANDERE
INFORMATIE DIE WORDT GEGEGEVEN IN HANDLEIDINGEN OF ANDERE DOCUMENTATIE. IN GEEN GEVAL ZAL APsystems
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLIEZEN OF (ON)KOSTEN, UIT
WELKE HOOFDE DAN OOK, ZIJ HET UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET
BEPERKT TOT ECONOMISCHE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VERLIES VAN OF SCHADE AAN ZAKEN, OF PERSOONLIJK LETSEL.
In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op of uitsluitingen van impliciete garanties of van de duur van een impliciete garantie of van de
beperking of uitsluiting van bepaalde schade niet toegestaan, zodat bovenstaande beperking(en) of uitsluiting(en) mogelijk niet gelden. Deze
beperkte garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten, en de klant heeft mogelijk andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.

