
  

  

15 letnia Gwarancja ZieloneQ 

15-letnia Gwarancja ZieloneQ stanowi nazwę handlową gwarancji udzielanej na okres 15 lat 
na wszystkie podzespoły instalacji fotowoltaicznej, w tym gwarancję z tytułu rękojmi. 

1. Czego dotyczy 15-letnia Gwarancja ZieloneQ? 
Inwestor (osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z SQM sp. z o.o. sp. k. Umowę 
Sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej) oraz Wykonawca (SQM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. 
Fabianowskiej 151-153, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000399768, NIP 7792361182, REGON 301162787) 
zawarli Umowę Sprzedaży Instalacji Fotowoltaicznej wraz z dostawą, montażem i 
podłączeniem do sieci energetycznej (Umowa). Na podstawie niniejszej Umowy 
Wykonawca udziela dodatkowej nieodpłatnej gwarancji jakości oprócz gwarancji 
jakości udzielanej przez producentów komponentów Instalacji (Własna Gwarancja 
ZieloneQ – patrz punkt 7) i zobowiązuje się wykonać świadczenie gwarancyjne na 
warunkach określonych poniżej (łącznie 15-letnia Gwarancja ZieloneQ). 
 

2. Kto udziela Gwarancji ZieloneQ? 
Gwarancji ZieloneQ udziela SQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Fabianowskiej 151-153, 
email: serwis@zieloneq.pl, telefon: +48 720 88 44 88. 
 

3. Jakie urządzenia obejmuje Gwarancja ZieloneQ? 
Gwarancja ZieloneQ obejmuje jakość (w tym jakość montażu) modułów 
fotowoltaicznych, inwertera sieciowego (falownika) lub mikroinwerterów, konstrukcji 
montażowej, zabezpieczeń elektrycznych DC, zabezpieczeń elektrycznych AC, 
okablowania i pozostałych elementów składających się na całość Instalacji, będącej 
przedmiotem sprzedaży na podstawie Umowy. Gwarancja ZieloneQ obowiązuje na 
terytorium Polski. 
 

4. W jakim okresie obowiązuje Gwarancja ZieloneQ? 
Okres obowiązywania Gwarancji ZieloneQ rozpoczyna bieg w dniu podpisania 
Protokołu Końcowego i trwa przez 15 kolejnych lat. Niezależnie od powyższego 
Gwarancje Producentów komponentów Instalacji pozostają ważne i wiążące, oraz 
mogą stanowić podstawę do dochodzenia przez Klienta swoich uprawnień 
względem poszczególnych producentów. 
 

5. Ile kosztuje Gwarancja ZieloneQ? 
Gwarancja ZieloneQ jest nieodpłatna w całym okresie obowiązywania. 
 
 
 

mailto:serwis@zieloneq.pl


  

  

6. Jakie uprawnienia daje Gwarancja ZieloneQ? 
6.1. Poszczególne komponenty Instalacji objęte są gwarancjami jakości 

producentów, które określają m.in. zakres obowiązków gwarancyjnych 
producentów i sprzedawców, okres ich obowiązywania, procedury wykonania 
uprawnień i obowiązków oraz ograniczenia zakresu obowiązków 
gwarancyjnych (Gwarancje Producentów). Kopie wszystkich Gwarancji 
Producentów, jakimi objęte są komponenty Instalacji na dzień zawarcia 
niniejszej Umowy dołączone są jako Załączniki do umowy i wysłane drogą 
elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie Sprzedaży. 

6.2. Niezależnie od Gwarancji Producentów Wykonawca udziela własnej 
gwarancji jakości wybranych komponentów Instalacji w zakresie i na 
warunkach wskazanych w dokumencie „Ogólne Warunki Własnej Gwarancji 
ZieloneQ” (Własna Gwarancja ZieloneQ). Warunki Własnej Gwarancji 
ZieloneQ dołączone są do Umowy i wysłane drogą elektroniczną na adres e-
mail wskazany w Umowie Sprzedaży. Inwestor może skorzystać z uprawnień 
wynikających z Własnej Gwarancji ZieloneQ wyłącznie w sytuacjach 
określonych w punkcie 6.3., z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.5. 

6.3. W ramach Własnej Gwarancji ZieloneQ zobowiązuje się do wykonania 
następujących świadczeń: 

6.3.1. W okresie obowiązywania Gwarancji Producenta: 
a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, które jest objęte Gwarancją 
Producenta, Wykonawca wykona w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkie 
procedury, uprawnienia i czynności związane z dochodzeniem roszczeń z 
tytułu gwarancji udzielonych przez producentów, jakie określone są w 
Gwarancji Producenta. Wykonawca wykona wszystkie te czynności w 
terminach wynikających z Gwarancji Producenta; 
b) jeśli do wykonania w/w uprawnień potrzebne będzie udzielenie 
dodatkowego pełnomocnictwa, Wykonawca poinformuje o tym 
Inwestora niezwłocznie, a Inwestor udzieli Wykonawcy takiego 
pełnomocnictwa. Inwestor powinien mieć świadomość, że nieudzielenie 
pełnomocnictwa może negatywnie wpływać na sposób i termin realizacji 
uprawnień gwarancyjnych, za co Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 
c) jeśli wykonanie w/w procedur, uprawnień i czynności będzie wymagało 
(zgodnie z Gwarancją Producenta) poniesienia określonych kosztów, 
koszty te będą ponoszone przez Inwestora  w wysokościach i na zasadach 
wskazanych w Gwarancji Producenta. 
d) jeśli dany producent nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych 
wynikających z udzielonej przez siebie Gwarancji Producenta, a 
roszczenie Inwestora będzie uzasadnione, wówczas Wykonawca 
samodzielnie wykona przysługujące Inwestorowi świadczenia w zakresie 
analogicznym jak wynikający z danej Gwarancji Producenta. 



  

  

6.3.2. Po upływie okresu obowiązywania Gwarancji Producenta: 
a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, które było objęte Gwarancją 

Producenta, Wykonawca wykona na rzecz  
Inwestora wszystkie obowiązki gwarancyjne, w zakresie analogicznym 
jak wynikający z Gwarancji Producentów, 

b) b) w przypadku, gdy w ocenie Inwestora jego uprawnienia z tytułu 
Własnej Gwarancji ZieloneQ będą korzystniejsze niż uprawnienia 
wynikające z Gwarancji Producenta, wówczas na wyraźny wniosek 
Inwestora, zamiast wykonania świadczeń, o których mowa w 
podpunkcie a) powyżej, Wykonawca wykona świadczenia określone 
we Własnej Gwarancji ZieloneQ i na warunkach tam wskazanych. 

6.4. Wykonanie przez Wykonawcę obowiązków „w zakresie analogicznym” jak 
wynikający z Gwarancji Producenta oznacza, że Wykonawca wykona na rzecz 
Inwestora takie same obowiązki jakie miałby wykonać producent na 
podstawie Gwarancji Producenta, i w terminach tam wskazanych, z 
uwzględnieniem wszystkich ograniczeń opisanych w Gwarancji Producenta 
oraz z uwzględnieniem swobody decyzji co do sposobu wykonania 
obowiązków gwarancyjnych (jeśli taka swoboda została zastrzeżona). 

6.5. W ramach Gwarancji ZieloneQ Inwestor nie może dochodzić od Wykonawcy 
wykonania jednocześnie świadczeń z tytułu Gwarancji Producenta oraz 
świadczeń z tytułu Własnej Gwarancji ZieloneQ.  
W przypadku, gdy na wniosek Inwestora Wykonawca rozpocznie 
wykonywanie świadczeń wynikających z Gwarancji Producenta (lub 
analogicznych świadczeń), to Wykonawca nie będzie już zobowiązany do 
wykonania świadczeń z tytułu Własnej Gwarancji ZieloneQ (i odwrotnie). 
 

7. Kiedy Gwarancja ZieloneQ jest wyłączona? 
Niezależnie od ograniczeń zakresu świadczeń gwarancyjnych określonych w 
Gwarancji Producenta lub we Własnej Gwarancji ZieloneQ, 15-letnia Gwarancja 
ZieloneQ jest wyłączona w przypadku gdy uszkodzenie lub brak funkcjonalności, 
właściwości lub określonych cech elementów Instalacji jest wynikiem: 
a) użytkowania niezgodnego z instrukcją urządzenia, przeznaczeniem i zasadami 
użytkowania; 
b) uszkodzenia (nawet nieumyślnego) dokonanego przez Inwestora lub osoby 
trzecie; 
c) zdarzeń losowych, jak np. pożary, powodzie, grad, wyładowania atmosferyczne, 
wichury oraz inne nie wymienione klęski żywiołowe, przepięcia sieci dystrybutora 
oraz sieci wewnątrz nieruchomości Inwestora, uszkodzenia dokonywane przez 
zwierzęta; 
d) awarii połączenia internetowego, nieleżącej po stronie zainstalowanych  
komponentów, przykłady: brak w dostawie Internetu, resetowanie/wymiana 
modemu przez Inwestora, awarie po stronie dostawcy Internetu; 



  

  

e) nienormatywna praca sieci AC operatora; 
f) dokonywania przeróbek, modyfikacji lub konserwacji przez nieupoważnione 
osoby; 
g) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 
 

8. Jak skorzystać z Gwarancji ZieloneQ? 
Inwestor, który chce skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji ZieloneQ, 
powinien niezwłocznie zgłosić Wykonawcy odpowiednie żądanie, opisując zdarzenie 
oraz wskazując gwarancję, którą będzie realizował i uprawnienie, z którego chce 
skorzystać. Inwestor może zgłosić żądanie:  (i) osobiście w siedzibie Wykonawcy, (ii) 
pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Wykonawcy, (iii) pisemnie pocztą 
elektroniczną na adres email (iv) telefonicznie. Adresy pocztowe, e-mail oraz numer 
telefonu wskazane są w punkcie 2. Inwestor powinien przekazać Wykonawcy (pocztą 
elektroniczną lub osobiście, na adres wskazany w punkcie 2) wszystkie dokumenty 
opisane w Gwarancji Producenta albo Własnej Gwarancji ZieloneQ, których 
dostarczenie jest niezbędne do uruchomienia procedury reklamacyjnej. Inwestor 
powinien złożyć wniosek  z uwzględnieniem terminów reklamacyjnych wskazanych w 
Gwarancji Producenta albo Własnej Gwarancji ZieloneQ, z odpowiednim 
wyprzedzeniem pozwalającym Wykonawcy na rozpoczęcie procedury reklamacyjnej 
w terminach wynikających z tych gwarancji. 
 

9. Postanowienia dodatkowe 
9.1. 15-letnia Gwarancja ZieloneQ podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim 

będzie interpretowana. 
9.2. Reklamacje dotyczące wykonywania Umowy Inwestor może składać w 

sposób określony w punkcie 8, wskazując informacje i okoliczności dotyczące 
reklamacji. Zaleca się również sprecyzowanie oczekiwanego przez Inwestora 
sposobu załatwienia reklamacji oraz danych kontaktowych składającego 
reklamację. Wykonawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później 
niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu 
procedury reklamacyjnej wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem 
terminu. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona na piśmie na adres 
email Inwestora, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Inwestor 
poda w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi. 

9.3. Jakiekolwiek spory z tytułu wykonania 15-letniej Gwarancji ZieloneQ będą 
rozstrzygane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Sprzedaży. 

 


