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Verlenging naar 20 Jaar
Op alle micro-omvormers van APsystems zit een
beperkte garantie van 10 jaar
Dit bewijs dient ter bevestiging dat naast de 10 jaar beperkte garantie op de
hieronder vermelde micro-omvormers van APsystems nog eens 10 jaar garantie
wordt gegeven vanaf het moment dat de 10 jaar beperkte garantie ingaat,
overeenkomstig de in dit bewijs genoemde rechten en voorwaarden.
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APsystems Micro-omvormer Verlengde Beperkte Garantie

Europe

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 uitgebreide beperkte garantie van APsystems als (1) 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.
En als (2) DE VERLENGING VAN DE GARANTIE VAN APSYSTEMS TOT 20 JAAR DIENT BINNEN 30 DAGEN NA INSTALLATIE OF, INDIEN
EERDER, EMA-ACTIVATIE, OF OP ENIG MOMENT DAARVOOR PLAATS TE VINDEN, ONGEACHT DE VERZENDDATUM VAN DE
OMVORMER.
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. Deze producten komen niet in
aanmerking voor de uitgebreide beperkte garantie.
De micro-omvormers (hierna te noemen: het product) geleverd door Altenergy Power Systems USA Inc (hierna te noemen: APsystems) zijn
bestand tegen normale bedrijfsomstandigheden bij gebruik voor hun oorspronkelijk beoogde doel in overeenstemming met de bij het
systeem geleverde Handleiding APsystems.
Deze verlengde beperkte garantie van APsystems (hierna te noemen: verlengde beperkte garantie of VBG) geldt voor gebrekkige producten
voor nog eens tien (10) jaar vanaf het einde van de standaard tien (10) jaar beperkte garantieperiode (hierna te noemen: de verlengde
garantieperiode). Een product is gebrekkig als het onbruikbaar is vanwege materiaal- en fabricagefouten, mits APsystems door middel van
inspectie het bestaan van dat gebrek vaststelt (hierna te noemen: gebrekkig product). Voor het verkrijgen van service uit hoofde van deze
verlengde 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 verlengde garantieperiode zal APsystems naar eigen keuze:
(1) het gebrekkige product repareren of vervangen, of
(2) de houder van de garantie crediteren voor de aankoop van een vervangend product van APsystems pro rato naar de VBG-termijn die
voor het gebrekkige product resteert, welke creditering als volgt wordt berekend:
• “het aantal resterende maanden uit hoofde van deze VBG op het moment van retournering van het gebrekkige product” gedeeld door
“300” vermenigvuldigd met “de dan geldende aankoopprijs inclusief verzendkosten van een nieuw gelijkwaardig vervangend Product”. Als
APsystems ervoor kiest om het gebrekkige product te repareren of te vervangen, kan ze naar keuze nieuwe en/of gereviseerde onderdelen
en/of onderdelen van het originele of een volgend ontwerp gebruiken.
Indien APsystems het gebrekkige product repareert, 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. Onder deze VBG vallen
niet 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 eventuele transportschade. Als APsystems een gebrekkig product
repareert of vervangt, geldt de VBG op het gerepareerde of vervangende product voor de rest van de oorspronkelijke garantietermijn.
De verlengde beperkte garantie geldt niet voor, en APsystems is niet verantwoordelijk voor, een gebrek in of schade aan een product dat (1)
niet is gekocht bij APsystems of een entiteit die uitdrukkelijk door APsystems is gemachtigd om het product door te verkopen, of (2) is
gekocht via een niet-geautoriseerde externe e-shop, of (3) niet is 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 autoriteiten en daarna continu is
aangesloten, of (4) is verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie, of (5) is gedemonteerd, niet deskundig is behandeld of gebruikt, of
op enigerlei wijze gewijzigd is, of (6) is misbruikt, 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)
is direct of indirect onderhevig geweest 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 elektriciteitsnet, 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.
Onder deze VBG vallen niet de kosten die verband houden met de verwijdering, installatie of het oplossen van problemen met onderdelen
van de elektrische systemen van de klant. Gedurende de verlengde garantietermijn kan deze VBG worden overgedragen aan volgende
eigenaars van het product na het invullen van een “garantieoverdrachtformulier”, beschikbaar op de website van APsystems, en tegen
betaling van de nominale overdrachtskosten zoals aangegeven op dat formulier.
DEZE VERLENGDE BEPERKTE GARANTIE IS EEN SPECIAAL GARANTIEAANBOD VAN APsystems EN IS ALLEEN GELDIG ALS DE KLANT
HEEFT BETAALD VOOR DEZE VERLENGDE BEPERKTE GARANTIE EN BEWIJS HEEFT VAN DE REGISTRATIE VAN DE UID
(SERIENUMMER) VAN HET BETREFFENDE PRODUCT. NA AFLOOP VAN DE GARANTIE DIE DOOR APsystems WORDT GEBODEN
GEDURENDE DE EERSTE GARANTIETERMIJN VAN 10 JAAR, WORDT DEZE VERLENGDE BEPERKTE GARANTIE UITDRUKKELIJK
GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN
MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN EIGENDOMSRECHT, KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING, OF GARANTIE BETREFFENDE CORRECTHEID, TOEREIKENDHEID OF GESCHIKTHEID VAN
TECHNISCHE OF ANDERE INFORMATIE VERVAT IN HANDLEIDINGEN OF ANDERE DOCUMENTATIE. IN GEEN GEVAL IS APsystems
AANSPRAKELIJK 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 verlengde beperkte garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten, en de klant heeft mogelijk andere rechten die per
rechtsgebied kunnen verschillen.
Altenergy Power System Europe B.V.
Cypresbaan 7-9, 2908 LT,
Capelle aan den Ijssel
The Netherlands
0031-10-2582670
info.emea@apsystems.com
www.emea.APsystems.com
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