Servisní partner se všemi potřebnými informacemi.
Zákazníci musí předložit tento záruční list, fakturu za nákup střídače, fakturu za instalaci
nebo protokol o uvedení do provozu, případně záruční list rozšířené záruky a další
materiály pokud jsou požadovány. Je povinností držitele záruky doložit nárok na záruku
a prokázat, že jsou splněny podmínky.
Upozorňujeme, že společnost Growatt si vyhrazuje právo konečného, úplného vysvětlení
k tomuto záručnímu listu.
Pokud je vaše zařízení vadné, vyplňte níže požadované informace, naskenujte je a
odešlete svému dodavateli nebo mu pošlete e-mail se všemi informacemi.

Záruční list
Upozorňujeme, že společnost Growatt si vyhrazuje právo konečného, úplného
vysvětlení k tomuto záručnímu listu.

Informace o koncovém uživateli
Jméno zákazníka:
Telefonní číslo:
Email:
Adresa:
Informace o produktu
Model střídače:
Sériové číslo (S/N):

Datum pořízení:
Prodejce /Instalační společnost:
Datum uvedení do provozu:
GT-WA-ST-1 911-05

GR □ �ATT

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.
www.ginverter.com
T: +86 755 27471942
F: +86 755 27491460
service@ginverter.com

Tovární záruka společnosti Growatt
Tato záruka platí pouze pro střídače nad 20 kW. Pro střídač s tímto záručním

V posledním uvedeném případě bude zbytek záručního nároku převeden na náhradní
zařízení. V takovém případě nový záruční list neobdržíte, protože váš nárok je
zdokumentován u společnosti Growatt.

listem jste získali nepřevoditelnou topvární záruku společnosti Growatt platnou
5 let od data instalace, ne více než pět a půl roku od data doručení společností

Excessiveness in the meaning above exists in particular if the cost of the measures for

Growatt New Energy Co., Ltd. Tyto záruční podmínky platí pouze pro zařízení

Growatt would be unreasonable.

původně zakoupená od společnosti Growatt za účelem prodeje a instalace na

in view of the value that the device would have without the defect,

definovaném místě určení uvedeném v objednávce na zámořském trhu (mimo

taking into account the significance of the defect, and

Čínu), pokud není speciálně stanoveno jinak.Prodloužení placené záruky na

after consideration of alternative workaround possibilities that Growatt customers could revert

10, 15 nebo 20 let je možné pouze do 2 let od data dodání od společnosti

to without significant inconvenience.

Growatt.
This warranty does not cover superficial or cosmetic defects, dents, marks or scratches, which
do not affect the proper function of the inverter, especially for warranty replacement devices.
Tato záruka se vztahuje na všechny konstrukční a výrobní vady a vady komponent.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
Porušení výrobku zapečetění (otevření obalu) bez řádného schválení
Škody způsobené přepravou
Nesprávnou instalaci a uvedením do provozu
Nedodržení uživatelské příručky, instalační příručky a předpisů pro údržbu
Nepovolené úpravy, změny nebo pokusy o opravy
Nesprávné používání si nevhodná obsluha
Nedostatečné větránízařízení
Nedodržení platných bezpečnostních předpisů
Vyšší moc (např. blesk, přepětí, bouřka, požár)

Due to the technological progress, the replacement part or replacement device provided may
not be compatible with the system monitoring or monitoring device, or other components
installed on-site. Costs incurred as a result are not part of this warranty service and will not be
covered by Growatt.
Claims that go beyond the rights cited in the warranty conditions, in particular claims for
compensation for direct or indirect damages, losses, arising from the defective device, for
compensation for costs arising from disassembly and installation, or loss of profits are not
covered by this warranty, unless Growatt is subject to statutory liability. ln such cases, please
contact the company that sald you the device. Possible claims in accordance with the product
liability law remain unaffected.

Záruční podmínky
Pokud se zařízení stane vadným během dohodnuté tovární záruční doby

Warranty claim procedure:

společnosti Growatt a za předpokladu, že to nebude nemožné nebo nepřiměřené,

Please report the defective device to your supplier with this warranty card completed, in

bude zařízení podle výběru společnosti Growatt:

no later than 14 days after signs arise of a problem that might lead to a claim.
Supplier or end user is required to send the warranty claim form to Growatt or Authorized

Opraveno společností Growatt, nebo
opraveno na místě, nebo
vyměněno za náhradní zařízení odpovídající hodnoty podle modelu a stáří.

Tovární záruka společnosti Growatt
For the inverter with this warranty card you purchased, you receive a non-transferable

V posledním uvedeném případě bude zbytek záručního nároku převeden na náhradní zařízení.
V takovém případě nový záruční list neobdržíte, protože váš nárok je zdokumentován u
společnosti Growatt.

Growatt factorywarranty valid for 5 years from the date of installation, and no more than
five and a half years from the delivery datefrom Growatt New EnergyCo., Ltd. These warranty

Nadměrnost ve výše uvedeném smyslu je myšlena tehdy, pokud by náklady na opatření pro

terms & conditions are only apply for devices originally purchasedfrom Growatt for selling

společnost Growatt byly nepřiměřené.

and installation in the defined destination set forth in the purchase orders in the oversea

S ohledem na hodnotu, kterou by zařízení mělo bez vady, s přihlédnutím k závažnosti vady a po

market (aut of China), unless there are specially stipulated.Paid warrant extension to 10,

zvážení alternativních možností řešení, k nimž by se zákazníci společnosti Growatt mohli uchýlit

15, 20 years is also can be made, only within 2 years from the date of delivery from Growatt.

bez výrazných obtíží.

This warranty includes all defects of design, components and manufacturing. Excluded from
warranty are damages due to:
Breaking the product seal (opening the casing) without proper approval
Transport damage
lncorrect installation or commissioning
Failure to observe the user manual, the installation guide, and the maintenance regulations
Unauthorized Modifications, changes, or attempted repairs
lncorrect use or inappropriate operation
lnsufficient ventilation of the device
Failure to observe the applicable safety regulations
Force majeure (e.g., lightning, over voltage, storm, fire)

Záruka se nevztahuje na povrchové nebo kosmetické vady, promáčkliny, stopy nebo škrábance,
které nemají vliv na správnou funkci střídače, zejména na náhrazení zařízení v rámci záruky. .
Vzhledem k technologickému pokroku nemusí být dodaný náhradní díl nebo náhradní zařízení
kompatibilní s monitorovacím nebo kontrolním zařízením systému nebo s jinými komponenty
instalovanými na místě. Náklady, které v důsledku toho vzniknou, nejsou součástí tohoto
záručního servisu a společnost Growatt je nehradí.
Nároky, které přesahují nároky uvedené v záručních podmínkách, zejména nároky na náhradu
přímých nebo nepřímých škod, ztrát, které vznikly v důsledku vadného zařízení, na náhradu
nákladů vzniklých při demontáži a instalaci nebo ušlého zisku, nejsou kryty touto zárukou, pokud
společnost Growatt nepodléhá zákonné odpovědnosti. V takových případech se prosím obraťte
na společnost, která vám zařízení prodala. Případné nároky podle zákona o odpovědnosti za

Záruční podmínky

výrobek zůstávají nedotčeny.

lf a device becomes defective during the agreed Growatt factory warranty period and provided

Postup reklamace:

that it will not be impossible or unreasonable, the device will be, as selected by Growatt:

Poškozené zařízení nahlaste svému dodavateli s vyplněným záručním listem
Opraveno společností Growatt, nebo

nejpozději do 14 dnů od vzniku problému, který by mohl vést k reklamaci.

opraveno na místě, nebo

Dodavatel nebo koncový uživatel je povinen zaslat reklamační formulář společnosti Growatt

vyměněno za náhradní zařízení odpovídající hodnoty podle modelu a stáří.

nebo autorizovanému servisnímu partnerovi se všemi potřebnými informacemi.

Zákazníci musí předložit tento záruční list, fakturu za nákup střídače, fakturu za
instalaci nebo protokol o uvedení do provozu, případně záruční list rozšířené záruky a
další materiály pokud jsou požadovány. Je povinností držitele záruky doložit nárok na
záruku a prokázat, že jsou splněny podmínky.
Upozorňujeme, že společnost Growatt si vyhrazuje právo konečného, úplného vysvětlení
k tomuto záručnímu listu.
Pokud je vaše zařízení vadné, vyplňte níže požadované informace, naskenujte je a
odešlete svému dodavateli nebo mu pošlete e-mail se všemi informacemi.

Záruční list
SolSol s.r.o.
Králova 298/4, Brno 616 00, Česká republika
sales@solsol.cz www.solsol.cz

Upozorňujeme, že společnost Growatt si vyhrazuje právo konečného,
úplného vysvětlení k tomuto záručnímu lpřípadu.

Informace o koncovém uživateli
Jméno zákazníka:
Telefonní číslo:
Email:
Adresa:
Informace o produktu
Model střídače:
Sériové číslo (S/N):

Datum pořízení:
Prodejce /Instalační společnost:
Datum uvedení do provozu:
GT-WA-ST-1 911-05

GR □ �ATT

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.
www.ginverter.com
T: +86 755 27471942
F: +86 755 27491460
service@ginverter.com

