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The warranties described in this limited warranty (such 

warranties being referred to collectively as this “Warranty”) 

cover SPV MODULES manufactured by Risen Energy Co., 

Ltd (“Risen”) as: 

 

1) RSM60-6-xxxP (xxx=Module Power) 

2) RSM120-6-xxxP (xxx=Module Power) 

3) RSM72-6-xxxP (xxx=Module Power) 

4) RSM144-6-xxxP (xxx=Module Power) 

5) RSM60-6-xxxM (xxx=Module Power) 

6) RSM120-6-xxxM (xxx=Module Power) 

7) RSM72-6-xxxM (xxx=Module Power) 

8) RSM144-6-xxxM (xxx=Module Power) 

9) RSM132-6-xxxM (xxx=Module Power) 

10) RSM156-6-xxxM (xxx=Module Power) 

11) RSM120-6-xxxMB (xxx=Module Power) 

12) RSM132-6-xxxMB (xxx=Module Power) 

13) RSM144-6-xxxMB (xxx=Module Power) 

14) RSM120-7-xxxM (xxx=Module Power) 

15) RSM144-7-xxxM (xxx=Module Power) 

16) RSM156-7-xxxM (xxx=Module Power) 

17) RSM100-8-xxxM (xxx=Module Power) 

18) RSM110-8-xxxM (xxx=Module Power) 

19) RSM120-8-xxxM (xxx=Module Power) 

20) RSM150-8-xxxM (xxx=Module Power) 

21) RSM160-8-xxxM (xxx=Module Power) 

22) RSM144-9-xxxM (xxx=Module Power) 

23) RSM156-9-xxxM (xxx=Module Power) 

 

This Limited Warranty is valid from July 1st 2020 and shall 

remain valid until superseded from time to time by a 

successive limited warranty. 

 

This Limited Warranty applies to the SPV MODULES which 

are manufactured after July 1st, 2020. 

 

For the avoidance of doubt, all SPV MODULES supplied by 

Risen during the tenure of this Limited Warranty shall have 

the terms of this Limited Warranty applied during the SPV 

MODULE warranty periods as described herein. 

Risen warrants to the Purchaser (“Purchaser”) of any 

above-referenced SPV MODULE that, when shipped 

in its original container to its destination of installation, 

the SPV MODULE will be free from defective 

workmanship and materials under normal application, 

installation, use and service conditions, and at its 

option, Risen will either repair the defect or replace the 

defective SPV MODULE or part thereof with a new or 

remanufactured equivalent at no charge to Purchaser 

for parts or labor for the period(s) set forth herein. 

 

This Warranty is in addition to whatever implied 

warranties may be granted to Purchaser by law; 

please see clause 5 following for additional details. All 

implied warranties including the warranties of 

merchantability and fitness for a particular purpose are 

limited to the period(s) set forth herein, which 

commence on the Warranty Start Date. No other offer 

of warranty, either expressly stated or implied, by any 

person or entity, will supersede the conditions of this 

Warranty. 

 

1. General Exclusion 

 

This Warranty shall be sole and exclusive 

warranties granted by Risen and shall be the sole 

and exclusive remedy available to Purchaser. This 

exclusion applies to the extent permissible by law. 

Correction of defects, in the manner and for the 

period of time described herein, shall constitute 

complete fulfillment of all liabilities and 

responsibilities of Risen to Purchaser or other end 

user with respect to the SPV MODULE and shall 

constitute full satisfaction of all claims, whether 

based on contract, negligence, and strict liability 

otherwise. In no event shall Risen be liable, or in 

any way responsible, for any damages or defects 

in the SPV MODULE that are caused by repairs or 

attempted repairs performed by anyone other than 

Risen or its employees or contractors or other 

service providers authorized by Risen. Risen shall 

not be liable or in any way responsible for any 

incidental or consequential loss. Risen’s 

aggregate liability in damages or otherwise shall 

not exceed the invoice amount paid by Purchaser 

for the applicable SPV MODULE(s). 

 

2. Warranty 

 

2.1. 12 Years Limited Product Warranty 

 

The warranty period for material defects and 

workmanship is for 12 years from the Warranty 
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Start Date, and during such warranty period, the SPV 

MODULES(s): 

 

 Will be free from defects in design, material, 

workmanship and manufacture that materially impede 

their functioning; 

 

 Will conform to the specifications and the drawings 

applicable thereto. 

 

Any deterioration in appearance of the SPV 

MODULE(s), including any scratches, stains, 

mechanical wear, rust, mold, optical deterioration 

(excluding any deterioration in color), that occur after 

delivery to Purchaser shall not qualify as a defect 

hereunder, if and to the extent such deterioration does 

not result in a material impairment of the functioning of 

the SPV MODULE(s). Glass breakage shall constitute 

a claim under this Warranty only to the extent that there 

is no external cause of the breakage. 

 

2.2. 25 Years Limited Power Warranty 

 

The warranty period with respect to minimum power 

output continues for a total of 25 years from the 

Warranty Start Date.  

 

For Single glass PV modules with 156.75mm cells,  at 

the end of the first year, minimum power will be not less 

than 97.5% for Polycrystalline Solar PV Modules, Cast-

monocrystalline Solar PV Modules, and Monocrystalline 

Solar PV Modules of the minimum rated power output 

as specified in Risen’s Product Specification, provided 

that such loss in power is determined to be due to 

defects in material or workmanship, and at the end of 

each year after the first year, the power output will not 

have reduced by more than 0.6% per year of the original 

rated power output specified in Risen ś Product 

Specification, provided that such loss in power is 

determined to be due to defects in material or 

workmanship. 

 

For single glass PV modules with 158.75mm and above 

size cells,  at the end of the first year, minimum power 

will be not less than 98% for P-type Monocrystalline 

Solar PV Modules of the minimum rated power output 

as specified in Risen’s Product Specification, provided 

that such loss in power is determined to be due to 

defects in material or workmanship, and at the end of 

each year after the first year, the power output will not 

have reduced by more than 0.55% per year of the 

original rated power output specified in Risen ś Product 

Specification, provided that such loss in power is 

determined to be due to defects in material or 

workmanship. 

 

3. Additional Item(s) Excluded from Warranty 

Coverage 

 

This Warranty does not apply in the event that:  

 

a) Purchaser has failed to pay the due purchase 

price to Risen or Risen’s subsidiary if such 

subsidiary performed the sale to the Purchaser. 

 

In the event that a customer has purchased the 

SPV MODULE directly (“Direct Customer”) from 

Risen or a Risen subsidiary, the Direct 

Customer shall not be entitled to withhold the 

due purchase price or part thereof, as such 

withholding shall render the warranty 

inoperable until the purchase price is paid. In 

the event that a Direct Customer chooses to 

initiate a claim under the terms of the warranty 

and the due purchase price is not complete 

Risen shall inform the Purchaser of the details 

of the uninitiated claim whereafter the 

Purchaser can choose to resolve the unpaid 

due purchase price and re-instate the warranty 

to operational status; 

 

b) Purchaser’s failure to provide proof of purchase 

or product information; 

 

c) If the SPV MODULE is improperly installed, or 

is abused or misused;  

 

d) If the type or serial number of the SPV 

MODULE has been altered, removed or made 

illegible; 

 

e) If the SPV MODULE is installed in a mobile 

(excluding a photovoltaic tracking system) or 

marine environment or is subjected to improper 

voltage or power surges or abnormal 

environmental conditions (such as acid rain or 

other pollution); 

 

f) If the components of the construction on which 

the SPV MODULE is mounted are defective, 

causing external corrosion, mold discoloration 

or the like to occur; 

 

g) If the defects are caused by the SPV MODULE 

being subjected to any of the following: 
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extreme thermal or environmental conditions or 

rapid changes in such conditions, corrosion, 

oxidation, modifications or connections not 

authorized by Risen, opening or repair not 

authorized by Risen, accident, force of nature (such 

as lightning strike), contamination by a chemical 

product, or other acts beyond Risen’s reasonable 

control (including but not limited to damage by fire, 

flood, and the like); 

 

h) To death of or injury to persons resulting from any 

cause other than the negligence or willful 

misconduct of Risen or its employees or contractors 

or other agents or representatives;  

 

i) To incidental, consequential or special damages 

such as loss of use, loss of profits, revenues, 

business, goodwill, damage to reputation or 

expenses payable to a third party. 

 

4.  Various 

 

Neither the repair or replacement of the SPV 

MODULES, nor the supply of additional SPV 

MODULES, shall cause the amendment of the original 

Warranty Start Date, and the original periods of this 

Warranty shall not be extended thereby. Any replaced 

SPV MODULES shall become the property of Risen for 

their disposal. If Risen discontinues the type of SPV 

MODULE covered by this Warranty, Risen has the right 

to deliver another type of SPV MODULE (different in 

size, color, shape and/or power) of equivalent or 

greater power, as appropriate. 

 

5. Statutory Rights 

 

This Warranty does not affect Purchaser’s statutory 

rights available within Purchaser’s jurisdictional territory 

in respect of the sale of consumer goods, and if such 

statutory rights exist, including but not limited to 

pursuant to national laws executing EC directive 99/44 

or pursuant to the Magnuson Moss Warranty Act, such 

statutory rights will prevail over this 

 

Warranty. If the laws of Purchaser’s jurisdictional 

territory do not allow the exclusion or limitation of 

consequential or incidental damages, the laws of such 

jurisdictional territory will prevail over this Warranty. 

Specifically applicable to Purchasers that are defined as 

“consumers” within the meaning of Australian 

 

Consumer Law, (a) Purchaser is entitled to (i) either the 

repair or the replacement of the goods, if the goods fail 

to be of acceptable quality, or (ii) either the replacement 

of the goods or the refund of its payment for the 

goods, if the goods undergo a major failure, and (b) 

if the goods undergo a major failure, Purchaser is 

also entitled to compensation for any reasonably 

foreseeable loss or damage. 

 

6.   Force Majeure 

 

Risen shall not be responsible or liable in any way 

to Purchaser for any non-performance or delay in 

performance under this Warranty due to acts God, 

war, riots, strikes, unavailability of suitable and 

sufficient labor, material, or capacity or technical or 

yield failures and any unforeseen event beyond its 

control, including but not limited to any 

technological or physical event or condition that is 

not reasonably known or understood at the time of 

the sale of the SPV MODULE(s) or the claim. 

 

7. Severability 

 

If any provision of this Warranty or the application 

thereof to any person or circumstance is held illegal, 

invalid or otherwise unenforceable, such holding 

shall not affect any of the other provisions of this 

Warranty, and to that end, such other provisions of 

this Warranty shall be treated as severable. 

 

8. Transferability 

 

This Warranty shall be transferable by Purchaser 

to a new legal owner of the SPV MODULE, 

provided that: 
 

a) Such new owner also takes possession of the 

original proof of purchase; 

 

b) The modules remain in their original 

installation location; 

 

c) None of the provisions this Warranty shall have 

been breached by Purchaser prior to such 

transfer of ownership. 

 

For the avoidance of doubt, the transfer of this 

Warranty does not amend the original Warranty 

Start Date or the applicable periods specified 

herein. 

 

9. Applicable Law & Dispute 

 

The validity, construction and interpretation of this 

Warranty and the enforcement of the rights and 

duties of Purchaser and Risen hereunder shall be 
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governed by the laws of the country of the original 

installation location of the SPV MODULES (excluding 

such country’s conflicts of law rules) and to the 

exclusion of the United Nations Convention on the 

International Sale of Goods dated 11th April 1980 

(CISG) and any other uniform law. 

All disputes arising out of, or in connection with, this 

Warranty shall be finally settled before the ordinary 

courts of the country of the original installation location 

of the SPV MODULE(s). 

 

10. Warranty Start Date 

 

The Warranty Start Date is the earlier of the date of 

delivery (as per Incoterms 2020) of the SPV 

MODULE(s) to Purchaser and (b) the date that is six 

months after the date of shipment of the SPV 

MODULE(s) from Risen’s production facility. 

 

11. Claims Procedure 

 

In the event that Purchaser determines that a claim can 

be made under this Warranty, Purchaser shall 

immediately deliver written notification thereof to Risen 

at the address shown below, specifying each alleged 

claim (including evidence thereof), the original 

Purchaser’s proof of purchase, and the corresponding 

serial number(s) of the affected SPV MODULE(s). In 

the preceding sentence, the term “immediately” means 

within 2 months of identifying the defect or other 

problem that Purchaser believes underlies each claim 

being made under this Warranty. 

 

Purchaser’s return of any SPV MODULE(s) will not be 

accepted unless prior written authorization shall have 

been given by Risen, and upon such authorization to 

return SPV MODULE(s), Purchaser must arrange 

secure packaging that is sufficient to ensure that there 

is no change in the state of the SPV MODULE(s) during 

return shipment and shall insure such SPV MODULE(s) 

for the benefit of Risen. Risen will be responsible for 

any return shipment transportation charges, customs 

clearance and other costs of returning SPV MODULE(s) 

and for the costs of reshipment of any repaired or 

replacement SPV MODULE(s) but will not be 

responsible for the costs related to removal or 

installation or reinstallation of SPV MODULE(s). 

 

 

 

 

 

 

 

In the event of a dispute between Purchaser and Risen 

that arises out of the technical evaluation of the validity 

of any Warranty claim, a first-class international test-

institute (such as TUV Rheinland in Cologne, Germany, 

or Arizona State University in the state of Arizona, 

United States of America, or other organization or 

institution of comparable competence and international 

standing) shall be engaged to determine the validity of 

such claim, and such determination by such test-

institute shall be final, conclusive and binding on both 

parties. The party whose position on the validity or non-

validity of any claim is counter to the determination of 

such test-institute shall bear the cost of such technical 

evaluation and determination by such test-institute. 

 

It is Risen’s belief that Purchaser will have trouble-free 

use and enjoy ongoing viability of operation by 

deploying Risen’s SPV MODULES. This Warranty 

provides confirmation of the remedial rights and offers 

additional comfort.  

 

If Purchaser seeks additional information on the 

applicability of this Warranty, please contact 

Purchaser’s Risen representative. 

 

Risen Energy Co., Ltd, 

Address: Tashan Industry Zone, Meilin Street, 

Ninghai-315609, People’s Republic of China  

Tel: +86-574-59953239 

Fax: +86-574-59953599 

E-mail: afterservice@risenenergy.com  

E-mail: info@risenenergy.com 

mailto:afterservice@risenenergy.com


 

 
 

RIBOTOJI  
GARANTIJA 

 
 
 

 

„RISEN ENERGY“ VIENGUBO STIKLO 
KRISTALINIAM FOTOVOLTINIAM MODULIUI 
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Šioje ribotojoje garantijoje aprašytos garantijos (toliau 

kartu – ši Garantija) taikomos SPV MODULIAMS, kuriuos 

pagamino „Risen Energy Co., Ltd“ (Risen): 

 
1) RSM60-6-xxxP (xxx=Modulio galia) 

 

2) RSM120-6-xxxP (xxx=Modulio galia) 
 

3) RSM72-6-xxxP (xxx=Modulio galia) 
 

4) RSM144-6-xxxP (xxx=Modulio galia) 
 

5) RSM60-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

6) RSM120-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

7) RSM72-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

8) RSM144-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

9) RSM132-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

10) RSM156-6-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

11) RSM120-6-xxxMB (xxx=Modulio galia) 
 

12) RSM132-6-xxxMB (xxx=Modulio galia) 
 

13) RSM144-6-xxxMB (xxx=Modulio galia) 
 

14) RSM120-7-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

15) RSM144-7-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

16) RSM156-7-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

17) RSM100-8-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

18) RSM110-8-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

19) RSM120-8-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

20) RSM150-8-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

21) RSM160-8-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

22) RSM144-9-xxxM (xxx=Modulio galia) 
 

23) RSM156-9-xxxM (xxx=Modulio galia) 

 
 

Ši Ribotoji garantija įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. ir galioja 

iki jos pakeitimo kita ribotąja garantija dienos. 

 
Ši Ribotoji garantija taikoma saulės fotovoltiniams (SPV) 

MODULIAMS, kurie yra pagaminti po 2020 m. liepos 1 d. 

 
Siekiant išvengti bet kokių abejonių, visiems SPV 

MODULIAMS, kuriuos „Risen“ tiekia šios Ribotosios 

garantijos galiojimo laikotarpiu, taikomos šios Ribotosios 

garantijos sąlygos, taikomos šioje garantijoje nurodytais 

SPV MODULIO garantijos laikotarpiais. 

„Risen“ garantuoja pirmiau nurodyto SPV MODULIO 

pirkėjui (Pirkėjas), kad pristačius SPV MODULĮ 

originalioje pakuotėje į sumontavimo vietą, SPV 

MODULYJE nebus kokybės ir medžiagų trūkumų, jei 

jis bus pritaikytas, montuojamas, naudojamas ir 

aptarnaujamas įprastomis sąlygomis ir „Risen“ savo 

nuožiūra ištaisys trūkumą arba pakeis SPV MODULĮ 

ar jo dalį su trūkumais nauju arba perdirbtu 

atitinkamu SPV MODULIU neprašydamas Pirkėjo 

sumokėti už dalis arba darbą šioje garantijoje 

nurodytu (-ais) laikotarpiu (-iais). 

 
Ši Garantija išduodama papildomai, neatsižvelgiant į 

numanomas garantijas, kurias Pirkėjui gali suteikti 

teisės aktai; papildomą informaciją žr. 5 punkte. 

Visos numanomos tinkamumo prekybai ir tinkamumo 

naudoti pagal paskirtį garantijos galioja tik šioje 

Garantijoje nurodytą laikotarpį (-ius), kuris (kurie) 

prasideda Garantijos įsigaliojimo dieną. Joks bet 

kokio fizinio asmens ar juridinio asmens aiškiai 

išreikštas ar numanomas garantijos pasiūlymas 

nepakeičia šios Garantijos sąlygų. 

 
1. Bendroji išimtis 

 
Ši Garantija yra vienintelė ir išimtinė garantija, 

kurią suteikia „Risen“ ir yra vienintelė ir išimtinė 

teisių gynimo priemonė, kuria gali pasinaudoti 

Pirkėjas. Ši išimtis taikoma tiek, kiek leidžiama 

pagal teisės aktus. Trūkumų taisymas šioje 

Garantijoje nurodytu būdu ir laikotarpiu reiškia 

tinkamą visų „Risen“ įsipareigojimų ir pareigų 

Pirkėjui ar kitam galutiniam vartotojui dėl SPV 

MODULIO vykdymą ir visų pretenzijų, kylančių 

dėl sutarties, aplaidumo ir griežtos atsakomybės, 

patenkinimą. „Risen“ jokiomis aplinkybėmis 

neatsako už jokią žalą SPV MODULIUI arba SPV 

MODULIO trūkumus, kurie atsiranda dėl bet 

kokių bet kokio asmens, kuris nėra „Risen“ ar jos 

darbuotojai arba „Risen“ įgalioti rangovai ar kiti 

paslaugų teikėjai, atliekamų remonto darbų arba 

bandymo suremontuoti. „Risen“ neatsako už 

jokius atsitiktinius arba netiesioginius nuostolius. 

Bendra „Risen“ atsakomybė už žalą ar kitokius 

nuostolius neviršija sąskaitoje faktūroje 

nurodytos sumos, kurią Pirkėjas sumoka už 

atitinkamą (-us) SPV MODULĮ (-IUS). 

 
2. Garantija 

 
2.1. 12 metų ribotoji produkto garantija 

 
Medžiagų trūkumų ištaisymo ir kokybės 

garantijos terminas yra 12 metų nuo Garantijos 
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įsigaliojimo dienos ir šiuo garantijos laikotarpiu SPV 

MODULIAI: 

 
◼ Neturės projektavimo, medžiagų, kokybės ir gamybos 

trūkumų, kurie iš esmės trukdytų jų veikimui; 

 
◼ Atitiks taikytinas specifikacijas ir brėžinius. 

 
Bet koks SPV MODULIO (-IŲ) išvaizdos 

pablogėjimas, įskaitant bet kokius įbrėžimus, dėmes, 

mechaninį nusidėvėjimą, pelėsius, vizualiai matomus 

pakitimus (išskyrus bet kokius spalvos pakitimus), 

kurie atsiranda po pristatymo Pirkėjui, nėra laikomi 

trūkumu pagal šią garantiją, jei toks pablogėjimas iš 

esmės netrukdo SPV MODULIO (-IŲ) veikimui. 

Pretenzija dėl stiklo įskilimo gali būti reiškiama pagal 

šią Garantiją tik tada, jei nėra jokių išorinių įskilimą 

sukėlusių veiksnių. 

 
2.2. 25 metų ribotoji galios garantija 

 
Mažiausios galios garantijos terminas yra 25 metų nuo 

Garantijos įsigaliojimo dienos. 

 
Pirmų metų pabaigoje viengubo stiklo fotovoltinių 

modulių su 156,75 mm celėmis mažiausia išėjimo galia 

bus ne mažesnė nei 97,5 % polikristalinių saulės 

fotovoltinių modulių, lietų monokristalinių saulės 

fotovoltinių modulių ir monokristalinių saulės 

fotovoltinių modulių, kurių mažiausia vardinė išėjimo 

galia yra nurodyta „Risen“ Produkto specifikacijoje, 

galia, jei nustatoma, kad galios trūkumas atsirado dėl 

medžiagų ar kokybės trūkumų ir kiekvienų metų po 

pirmų metų pabaigoje išėjimo galia sumažėja ne 

daugiau kaip 0,6 % per metus palyginus su pirmine 

vardine išėjimo galia, nurodyta „Risen“ Produkto 

specifikacijoje, jei nustatoma, kad galios trūkumas 

atsirado dėl medžiagų ar kokybės trūkumų. 

 
Pirmų metų pabaigoje viengubo stiklo fotovoltinių 

modulių su 158,75 mm celėmis mažiausia išėjimo galia 

bus ne mažesnė nei 98 % P tipo monokristalinių saulės 

fotovoltinių modulių, kurių mažiausia vardinė išėjimo 

galia yra nurodyta „Risen“ Produkto specifikacijoje, 

galia, jei nustatoma, kad galios trūkumas atsirado dėl 

medžiagų ar kokybės trūkumų ir kiekvienų metų po 

pirmų metų pabaigoje išėjimo galia sumažėja ne 

daugiau kaip 0,55 % per metus palyginti su pirmine 

vardine išėjimo galia, nurodyta „Risen“ Produkto 

specifikacijoje, jei nustatoma, kad galios trūkumas 

atsirado dėl medžiagų ar kokybės trūkumų. 

 
3. Atvejai, kai netaikoma Garantijos apsauga 

 
Ši Garantija netaikoma tuo atveju, kai: 

 
a) Pirkėjas nesumokėjo įmonei „Risen“ arba 

„Risen“ patronuojamajai įmonei, jei ta 

patronuojamoji įmonė pardavė produktą 

Pirkėjui, tinkamos kainos. 

 
Tuo atveju, kai klientas įsigijo SPV MODULĮ 

tiesiogiai (Tiesioginis klientas) iš „Risen“ arba 

„Risen“ patronuojamosios įmonės, Tiesioginis 

klientas neturi teisės sulaikyti pirkimo kainos 

ar jos dalies, nes dėl tokio sulaikymo garantija 

negaliotų tol, kol nebus sumokėta pirkimo 

kaina. Tuo atveju, jei Tiesioginis klientas 

nusprendžia pareikšti pretenziją pagal 

garantijos sąlygas ir nėra sumokėta visa 

pirkimo kaina, „Risen“ informuoja Pirkėją 

pateikdama išsamią informaciją apie 

nepareikštą pretenziją, po ko Pirkėjas gali 

nuspręsti išspręsti nesumokėtos pirkimo 

kainos klausimą, kad garantija vėl galiotų. 

 
b) Pirkėjas nepateikia pirkimo įrodymų arba 

informacijos apie produktą. 

 
c) Jei SPV MODULIS yra netinkamai 

sumontuotas arba netinkamai juo 

naudojamasi. 

 
d) Jei pakeičiama, pašalinama SPV MODULIO 

rūšis arba serijos numeris arba tampa 

neįmanoma jų įskaityti. 

 
e) Jei SPV MODULIS yra įrengiamas mobilioje 

(išskyrus fotovoltinę sekimo sistemą) arba 

jūros aplinkoje arba jį veikia netinkama įtampa 

arba viršįtampiai arba neįprastos aplinkos 

sąlygos (pavyzdžiui, rūgštinis lietus ar kitokia 

tarša). 

 
f) Jei statybinės konstrukcijos, ant kurių SPV 

MODULIS yra sumontuotos, turi trūkumų, dėl 

kurių gali atsirasti rūdžių, pelėsis, spalvos 

pakitimų ir pan. 

 
g) Jei trūkumų atsiranda dėl to, kad SPV 

MODULĮ veikia bet kurie iš šių veiksnių: 
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ekstremalių šilumos ar aplinkos sąlygų arba staigių 

tokių sąlygų pasikeitimų, korozijos, oksidacijos, 

pakeitimų arba jungčių, kurių „Risen“ neleidžia, 

atidarymo arba remonto, kurio neleidžia „Risen“, 

eismo įvykio, stichinės nelaimės (pavyzdžiui, 

žaibo), taršos cheminėmis medžiagomis arba bet 

kokių kitų veiksmų, kurių „Risen“ pagrįstai negali 

kontroliuoti (įskaitant, tačiau neapsiribojant gaisro, 

potvynio padaryta žala ir pan.). 

 
h) Miršta arba sužalojami asmenys ne dėl „Risen“ ar 

jos darbuotojų, rangovų ar kitų tarpininkų arba 

atstovų aplaidumo ar tyčinio nusižengimo. 

 
i) Padaroma netiesioginė arba padarinių žala, 

pavydžiai, nebėra galimybės naudotis moduliais, 

prarandamas pelnas, pajamos, verslas, prestižas, 

žala reputacijai arba trečioji šalis patiria išlaidų, 

kurios turi būti padengtos. 

 
4. Kitos sąlygos 

 
Dėl SPV MODULIŲ remonto ar pakeitimo kitais SPV 

MODULIAIS arba papildomų SPV MODULIŲ tiekimo 

nepakeičiama pirminė Garantijos įsigaliojimo diena ir 

nepratęsiamas pirminis šios Garantijos terminas. Bet 

kokie pakeisti SPV MODULIAI tampa „Risen“ 

nuosavybe, kuria ji gali disponuoti. Jei „Risen“ 

nebegamina SPV MODULIO rūšies, kuriai taikoma ši 

Garantija, „Risen“ turi teisę pristatyti kitos rūšies 

atitinkamos arba didesnės galios (priklausomai nuo 

atvejo) SPV MODULIS (kitokio dydžio, spalvos, 

formos ir (arba) galios). 

 
5. Teisės aktuose numatytos teisės 

 
Ši Garantija neturi poveikio Pirkėjo teisės aktuose 

numatytoms teisėms, kuriomis galima pasinaudoti 

Pirkėjo jurisdikcijos teritorijoje dėl plataus vartojimo 

prekių pardavimo, o jei tokios teisės yra numatytos 

teisės aktuose, įskaitant, tačiau neapsiribojant 

teisėmis, numatytomis nacionaliniuose įstatymuose, 

kuriais įgyvendinama EB Direktyva Nr. 99/44, arba 

Magnusono-Moso garantijų įstatyme, tokioms teisės 

aktuose numatytoms teisėms teikiama pirmenybė 

 
Šioje Garantijoje numatytų teisių atžvilgiu. Jei, pagal 

Pirkėjo jurisdikcijos teritorijos įstatymus, šalutinė arba 

netiesioginė žala negali būti netaikoma arba apribota, 

tokios jurisdikcijos teritorijos įstatymai yra viršesni už 

šią Garantiją. Pirkėjų, kurie Australijos vartotojų 

apsaugos įstatyme yra apibrėžti kaip „vartotojai“, 

atveju, 

 

(a) Pirkėjas turi teisę (i) suremontuoti prekes arba 

pakeisti prekes kitomis prekėmis, jei prekės yra 

netinkamos kokybės arba (ii) pakeisti prekes 

kitomis prekėmis 
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arba grąžinti apmokėjimą už prekes, jei atsiranda 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir (b) jei 

atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių, susijusių su prekėmis, Pirkėjas turi teisę 

gauti bet kokių pagrįstai tikėtinų nuostolių ar žalos 

atlyginimą. 

 
6. Nenugalimos jėgos aplinkybės 

 
„Risen“ neatsako Pirkėjui už bet kokį įsipareigojimų 

pagal šią Garantiją nevykdymo arba vėlavimo įvykdyti 

bet kokius įsipareigojimus pagal šią Garantiją dėl 

stichinių nelaimių, karo, riaušių, streikų, tinkamų 

darbuotojų ir pakankamo darbuotojų skaičiaus, 

medžiagų, pajėgumų, techninių nesklandumų ar 

išeigos nebuvimo ir bet kokio nenumatyto įvykio, kurio 

ji negali kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant 

bet kokiais technologiniais ar fiziniais įvykiais ar 

sąlygomis, kurie nėra žinomi ar suprantami SPV 

MODULIO (-IŲ) pardavimo arba pretenzijos 

pareiškimo metu. 

 
7. Atskiriamumas 

 
Jei bet kuri šios Garantijos nuostata ar jos taikymas 

bet kokiam asmeniui arba aplinkybė yra laikoma 

neteisėta, negaliojančia ar kitaip neįgyvendinama, tai 

neturi įtakos jokioms kitoms šios Garantijos 

nuostatoms ir kitos šios Garantijos nuostatos yra 

laikomos atskiriamomis. 

 
8. Perleidžiamumas 

 
Pirkėjas gali perleisti šią Garantiją naujam teisėtam 

SPV MODULIO savininkui su sąlyga, kad: 
 

a) Tas naujas savininkas turi pirkimą patvirtinančių 

dokumentų originalus. 

 
b) Moduliai liks jų pirminėje sumontavimo 

vietoje. 

 
c) Pirkėjas nėra pažeidęs jokių šios Garantijos 

nuostatų iki tokio nuosavybės teisių perleidimo 

dienos. 

 
Siekiant išvengti bet kokių abejonių, perleidus šią 

Garantiją, pirminė Garantijos įsigaliojimo data arba 

Garantijoje nurodyti taikytini laikotarpiai nepasikeičia. 

 
9. Taikytina teisė ir ginčai 

 
Šios Garantijos galiojimą, aiškinimą bei Pirkėjo ir 

„Risen“ teisių ir pareigų, numatytų šioje Garantijoje, 

įgyvendinimą 
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reglamentuoja pirminės SPV MODULIŲ įrengimo 

vietos šalies įstatymai (išskyrus tos šalies teisės 

kolizijos taisykles), išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. 

Konvenciją dėl tarptautinių prekių pardavimo ir bet 

kokius kitus bendruosius teisės aktus. 

Visi ginčai, kylantis dėl šios Garantijos arba susiję su 

šia Garantija, galiausiai yra sprendžiami pirminės SPV 

MODULIO (-IŲ) įrengimo vietos šalies bendrosios 

kompetencijos teismuose. 

 
10. Garantijos įsigaliojimo diena 

 
Garantijos įsigaliojimo diena – tai (a) SPV MODULIO 

(-IŲ) pristatymo Pirkėjui (pagal 2020 m. „Incoterms“ 

sąlygas) diena arba (b) diena, kuri yra praėjus 

šešiems mėnesiams po SPV MODULIO (-IŲ) 

išsiuntimo iš „Risen“ gamyklos dienos, atsižvelgiant į 

tai kuri diena yra pirmesnė. 

 
11. Pretenzijų reiškimo tvarka 

 
Tuo atveju, jei Pirkėjas nusprendžia, kad gali būti 

pateikta pretenzija pagal šią Garantiją, Pirkėjas 

nedelsiant raštu informuoja „Risen“ išsiųsdamas 

pranešimą toliau nurodytu adresu, kuriame nurodoma 

kiekviena galima pretenzija (įskaitant ją patvirtinančius 

įrodymus), originalūs Pirkėjo pirkimą patvirtinantys 

dokumentai ir konkretaus SPV MODULIO (-IŲ) serijos 

numeris. Ankstesniame sakinyje sąvoka „nedelsiant“ 

reiškia per 2 mėnesius nuo trūkumo ar kitos 

problemos, dėl kurios, Pirkėjo nuomone, gali būti 

pareikšta pretenzija pagal šią Garantiją, aptikimo. 

 
Pirkėjo grąžinami SPV MODULIAI nepriimami, jei 

„Risen“ neduoda išankstinio rašytinio sutikimo, o gavus 

tokį leidimą grąžinti SPV MODULĮ (-IUS), Pirkėjas 

privalo užtikrinti saugią pakuotę, užtikrinančią, kad SPV 

MODULIO (-IŲ) grąžinimo metu nepasikeis SPV 

MODULIO (-IŲ) būklė ir SPV MODULIS (-IAI) bus 

apdraustas (-i) „Risen“ naudai. „Risen“ atsakys už bet 

kokias grąžinamos siuntos gabenimo išlaidas, 

išmuitinimo ir kitas su SPV MODULIO (-IŲ) grąžinimu 

susijusias išlaidas bei bet kokių suremontuotų arba 

pakeistų SPV MODULIŲ išsiuntimo atgal išlaidas, 

tačiau neatsakys už išlaidas, susijusias su SPV 

MODULIO (-IŲ) išvežimu, sumontavimu arba 

išmontavimu susijusias išlaidas. 

Pirkėjo ir „Risen“ ginčo dėl techninio bet kokios 

pretenzijos pagal Garantiją galiojimo vertinimo atveju, 

pasitelkiamas pirmos kategorijos tarptautinis bandymų 

institutas (pavyzdžiui, „TUV Rheinland“ Kelne, 

Vokietijoje, arba Arizonos valstybinis universitetas 

Arizonos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 

arba kita panašios kompetencijos ir tarptautinę 

reputaciją turinti organizacija arba įstaiga) 

pasitelkiama tam, kad būtų nustatytas tokios 

pretenzijos galiojimas ir tokios bandymų instituto 

sprendimas yra galutinis ir privalomas šalims. Šalis, 

kuri nesutinka dėl tokio bandymų instituto sprendimo 

dėl bet kokios pretenzijos galiojimo arba negaliojimo, 

padengia tokio techninio įvertinimo ir tokio bandymų 

instituto sprendimo išlaidas. 

 
„Risen“ tiki, kad Pirkėjas galės be rūpesčių naudotis 

sumontuotais „Risen“ SPV MODULIAIS. Šia Garantija 

patvirtinamos teisių gynimo priemonės ir papildomos 

garantijos. 

 
Jei Pirkėjas pageidauja papildomos informacijos apie 

šios Garantijos taikomumą, jis turėtų susisiekti su 

Pirkėjo „Risen“ atstovu. 

 
Risen Energy Co., Ltd, 

Adresas: Tašano pramoninė zona, Meilin g., 

Ninghai, 315609, Kinijos Liaudies Respublika 

+86-574-59953239 

Faksas: +86-574-59953599 

El. paštas: 

afterservice@risenenergy.com El. 

paštas: info@risenenergy.com 
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