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 Trina Solar Co.,Ltd 
GLOBÁLNA OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA KRYŠTALICKÉ SOLÁRNE FOTOVOLTAICKÉ MODULY ZNAČKY TRINA
SOLÁRNE PS-M-0135 Rev. P Jan.14.2021 

Globálna obmedzená záruka 

Trina Solar Co., Ltd (ďalej len „Trina Solar“) týmto udeľuje nasledujúcu globálnu obmedzenú záruku prvému 
zákazníkovi, ktorý si nainštaloval (pre vlastnú potrebu) (ďalej len „kupujúci“) ktorýkoľvek zo špecifikovaných 
(a žiadne iné) modely značky uvedené nižšie ( „Produkty“):

1) Produkty so zárukou

Táto globálna obmedzená záruka sa vzťahuje iba na nasledujúce produkty:

a) Poly typ P výrobkov so zadnou sklenenou plochou
(i) TSM-***PA03, TSM-***PA05, TSM-***PA05.05, TSM-***PA05.08, TSM-***PA05A, TSM-***PA05A.05,

TSM-***PA05A.08, TSM-***PA14, TSM-***PA14A, TSM-***PA05.002, TSM-***PA05.052, TSM-
***PA05.082;TSM-***PC03, TSM-***PC05, TSM-***PC05.01, TSM-***PC05.05, TSM-***PC05.08,
TSM-***PC05A, TSM-***PC05A.05, TSM-***PC05A.08, TSM-***PC05B, TSM-***PC05B.05, TSM-
***PC05B.08, TSM-***PC14, TSM-***PC14.08, TSM-***PC14A, TSM-***PC05A.002, TSM-
***PC05A.052, TSM-***PC05A.082, TSM-***PC05A.003, TSM-***PC14.002, TSM-***PC14.082, TSM-
***PC06, TSM-***PC06.08,TSM-***PC05A.08(II), TSM-***PC14(II), TSM-***PC14.08(II), TSM-
***PC05A.002(II), TSM-***PC05A.052(II), TSM-***PC05A.082(II), TSM-***PC14.002(II), TSM-
***PC14.082(II);TSM-***PD05, TSM-***PD05.05, TSM-***PD05.08, TSM-***PD05.50, TSM-
***PD05.002, TSM-***PD05.052, TSM-***PD05.082, TSM-***PD14, TSM-***PD14.08, TSM-
***PD14.002, TSM-***PD05(II), TSM-***PD05.05(II), TSM-***PD05.08(II), TSM-***PD14(II), TSM-
***PD14.08(II); TSM-***PD05.00S, TSM-***PD05.05S, TSM-***PD05.08S, TSM-***PD05.05U, TSM-
***PD05.08U, TSM-***PD05.00C, TSM-***PD05.05C, TSM-***PD05.08C, TSM-***PD05.00D,  TSM-
***PD05.05D, TSM-***PD05.08D, TSM-***PD14.00C, TSM-***PE05A, TSM-***PE05A.08,  TSM-
***PE14A, TSM-***PE14A.08, TSM-***PE05A(II), TSM-***PE05A.08(II), TSM-***PE14A(II), TSM-
***PE14A.08(II),TSM-***PE05H, TSM-***PE05H.08, TSM-***PE14H, TSM-***PE14H.08, TSM-
***PD05H, TSM-***PD14H, TSM-***PD05HB.09,TSM-***PE15H, TSM-***PE15H.08, TSM-
***PE15H.09, TSM-***PE06H, TSM-***PE06H.08, TSM-***PE06H.09, TSM-***PE15A, TSM-
***PE15A.08, TSM-***PE15A.09, TSM-***PE06A, TSM-***PE06A.08, TSM-***PE06A.09, TSM-
***PD06H, TSM-***PD06H.05, TSM-***PD06H.08, TSM-***PD06H.09, TSM-***PD15H, TSM-
***PD15H.08, TSM-***PD15H.09, TSM-***PC06A; 

(ii) TSM-***PA05.10, TSM-***PA05.15, TSM-***PA05.18, TSM-***PA05A.10, TSM-***PA05A.15, TSM-
***PA05A.18;TSM-***PC05.10, TSM-***PC05.15, TSM-***PC05.18, TSM-***PC05A.10, TSM-
***PC05A.15, TSM-***PC05A.18, TSM-***PC05A.10(II), TSM-***PC05A.15 (II), TSM-***PC05A.18 
(II);TSM-***PD05.T0, T TSM-***PD05.T8, TSM-***PD05.10, TSM-***PD05.15, TSM-***PD05.18, TSM-
***PD14.T0, TSM-***PD14.T8, TSM-***PD14.10, TSM-***PD14.15, TSM-***PD14.18, TSM-
***PD05.T0(II), TSM-***PD05.T8(II), TSM-***PD14.T0(II), TSM-***PD14.T8(II); TSM-***PE05A.T0, 
TSM-***PE05A.T8, TSM-***PE05A.T9, TSM-***PE14A.T0, TSM-***PE14A.T8, TSM-***PE14A.T9, 
TSM-***PE14B.T0, TSM-***PE14B.T8, TSM-***PE14B.T9, TSM-***PE14B.T0(II), TSM-
***PE14B.T8(II), TSM-***PE14B.T9(II), TSM-***PE14HB.T0, TSM-***PE14HB.T8, TSM-
***PE14HB.T9, TSM-***PE14HB.T0(II), TSM-***PE14HB.T8(II), TSM-***PE14HB.T9(II), TSM-
***PE05A.T0(II), TSM-***PE05A.T8(II), TSM-***PE05A.T9(II), TSM-***PE14A.T0(II), TSM-
***PE14A.T8(II), TSM-***PE14A.T9(II), TSM-***PE05H.T0, TSM-***PE05H.T8, TSM-***PE05H.T9, 
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TSM-***PE05H.T0(II), TSM-***PE05H.T8(II), TSM-***PE05H.T9(II), TSM-***PE14H.T0, TSM-
***PE14H.T8, TSM-***PD05H.T0, TSM-***PD05H.T8, TSM-***PD14H.T0, TSM-***PD14H.T8, TSM-
***PD05HB.T9, TSM-***PE15H.T0, TSM-***PE15H.T8, TSM-***PE15H.T9, TSM-***PE06H.T0, TSM-
***PE06H.T8, TSM-***PE06H.T9, TSM-***PE06H.T0(II), TSM-***PE06H.T8(II), TSM-***PE06H.T9(II), 
TSM-***PE15A.T0, TSM-***PE15A.T8, TSM-***PE15A.T9, TSM-***PE06A.T0, TSM-***PE06A.T0, 
TSM-***PE06A.T8, TSM-***PE06A.T9, TSM-***PD06H.T0, TSM-***PD06H.T8, TSM-***PD06H.T9, 
TSM-***PD15H.T0, TSM-***PD15H.T8, TSM-***PD15H.T9. 

b) Mono PERC typu P výrobkov so zadnou sklenenou plochou
(i) TSM-***DA01, TSM-***DA01.05, TSM-***DA01A, TSM-***DA01A.05, TSM-***DA01A.08, TSM-

***DA03, TSM-***DA05, TSM- ***DA01A.002, TSM-***DA01A.052, TSM-***DA01A.082;TSM-***DC01,
TSM-***DC01.01, TSM-***DC01.05, TSM-***DC01A, TSM-***DC01A.05, TSM-DC01A.08, TSM-
***DC03, TSM-***DC05, TSM-***DC80, TSM-***DC80.08, TSM-***DC01A.002, TSM-***DC01A.052,
TSM-***DC01A.082, TSM-***DC05A, TSM-***DC05A.05, TSM-***DC05A.08, TSM-***DC05A.002,
TSM-***DC05A.052, TSM***DC05A.082; TSM-***DC06, TSM- ***DC06.08, TSM-***DC03A(II), TSM-
***DC03A.05(II), TSM-***DC03A.08(II), TSM-***DC05A(II), TSM-***DC05A.05(II), TSM-
***DC05A.08(II), TSM-***DC05A.002(II), TSM-***DC05A.052(II), TSM- ***DC05A.082(II), TSM-
***DC06.08(II);TSM-***DD05A(II), TSM-***DD05A.05(II), TSM-***DD05A.08(II), TSM-***DD14A(II),
TSM-***DD14A.08(II), TSM-***DD05A.052(II), TSM-***DD05A.082(II), TSM-***DD05A.05S(II), TSM-
***DD05A.08S(II), TSM-***DD05A.05U(II), TSM-***DD05A.08U(II), TSM-***DE05A (II), TSM-
***DE05A.08(II), TSM-***DE14A(II), TSM-***DE14A.08(II),TSM-***DE05H(II), TSM-***DE05H.08(II),
TSM-***DE14H(II), TSM-***DE14H.08(II), TSM-***DD05H(II), TSM-***DD14H(II);TSM-***DE06H(II),
TSM-***DE06H.08(II), TSM-***DE06H.09(II), TSM-***DE06M(II), TSM-***DE06M.09(II), TSM-
***DE15H(II), TSM-***DE15H.08(II), TSM-***DE15H.09(II), TSM-***DE15M(II), TSM-***DE15M.08(II),
TSM-***DE15M.09(II), TSM-***DE06A(II), TSM-***DE06A.08(II), TSM-***DE06A.09(II), TSM-
***DE15A(II), TSM-***DE15A.08(II), TSM-***DE15A.09(II), TSM-***DD15M (II), TSM-***DD15M.08 (II),
TSM-***DD15M.09 (II), TSM-***DD06M (II), TSM-***DD06H (II), TSM-***DD06H.05 (II),TSM-
***DD06H.08 (II), TSM-***DD15H (II), TSM-***DD15H.05 (II), TSM-***DD15H.08 (II) ， TSM-
***DE15X(II), TSM-***PE15H(II), TSM-***PE06H(II), TSM-***PE15M(II), TSM-***PE06M(II), TSM-
***PE17H(II), TSM-***PE08H(II), TSM-***PE17M(II), TSM-***PE08M(II);

(ii) TSM-***DA01A.10, TM-***DA01A.15, TSM-***DA01A.18, TSM-***DC01A.10, TSM- ***DC01A.15,
TSM-***DC01A.18, TSM-***DD05A.T0(II), TSM-***DD05A.T8(II), TSM-***DD14A.T0(II), TSM-
***DD14A.T8(II), TSM-***DE05A.T0(II), TSM-***DE05A.T8(II), TSM-***DE05A.T9(II), TSM-
***DE14A.T0(II), TSM-***DE14A.T8(II), TSM-***DE14A.T9(II), TSM-***DE14B.T0(II), TSM-
***DE14B.T8(II), TSM-***DE14B.T9(II),TSM-***DE05H.T0(II), TSM-***DE05H.T8(II), TSM-
***DE14H.T0(II), TSM-***DE14H.T8(II), TSM-***DE14H.T9(II), TSM-***DD05H.T0(II), TSM-
***DD05H.T8(II), TSM-***DD14H.T0(II), TSM-***DD14H.T8(II),TSM-***DE06H.T0(II), TSM-
***DE06H.T8(II), TSM-***DE06H.T9(II), TSM-***DE06H.18(II),TSM-***DE06M.T0(II), TSM-
***DE06M.T8(II), TSM-***DE06M.T9(II),TSM-***DD06M.T8(II), TSM-***DE15H.T0(II), TSM-
***DE15H.T8(II), TSM-***DE15H.T9(II), TSM-***DE15M.T0(II), TSM-***DE15M.T8(II), TSM-
***DE15M.T9(II), TSM-***DE06A.T0(II), TSM-***DE06A.T8(II), TSM-***DE06A.T9(II), TSM-
***DE15A.T0(II), TSM-***DE15A.T8(II), TSM-***DE15A.T9(II), TSM-***DE15B.T0(II), TSM-
***DE15B.T8(II), TSM-***DE15B.T9(II), TSM-***DD15M.T0(II), TSM-***DD15M.T8(II), TSM-
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***DD15M.T9(II), TSM-***DD06M.18(II), TSM-***DD06M.T0(II), TSM-***DD06M.T8(II), TSM-
***DD06M.T9(II), TSM-***DD06H.T0(II), TSM-***DD06H.T9(II), TSM-***DD06H.T8(II), TSM-
***DD06H.18(II), TSM-***DD06A.T0(II), TSM-***DD06A.T8(II), TSM-***DD06A.T9(II), TSM-
***DD15A.T0(II), TSM-***DD15A.T8(II), TSM-***DD15A.T9(II), TSM-***PE15H.T0(II), TSM-
***PE06H.T0(II), TSM-***PE15M.T0(II), TSM-***PE06M.T0(II), TSM-***PE17H.T0(II), TSM-
***PE08H.T0(II), TSM-***PE17M.T0(II), TSM-***PE08M.T0(II); 

(iii) TSM-***DD06M.05(II),  TSM-***DE06M.05(II),TSM-***DE06X.05(II), TSM-***DD06X.05(II), TSM-
***DE09.05, TSM-***DD09.05,

(iv) TSM-***DE08M(II), TSM-***DD08M(II),  TSM-***DE17M(II), TSM-***DD17M(II), TSM-***DE17M.08(II),
TSM-***DD17M.08(II), TSM-***DE18M(II) , TSM-***DD18M(II), TSM-***DE18M.08(II) , TSM-
***DD18M.08(II),  TSM-***DE21, TSM-*** DE21.08, TSM-***DD21, TSM-***DD21.08, TSM-*** DE19,
TSM-*** DE19.08, TSM-***DD19, TSM-***DD19.08, TSM-***DE20, TSM-*** DE20.08, TSM-*** DD20,
TSM-***DD20.08, TSM-*** DE18, TSM-*** DE18.08, TSM-***DD18, TSM-***DD18.08 , TSM-***DD09,
TSM-*** DE15V(II), TSM-*** DE09, TSM-*** DE15MB(II) ， TSM-***DE171H(II) ， TSM-
***DC082H.08(II);

(v) TSM-***DE08M.T0(II), TSM-***DE17M.T0(II), TSM-***DD08M.T0(II), TSM-***DD17M.T0(II), TSM-
***DE08M.T8(II), TSM-***DE17M.T8(II), TSM-***DD08M.T8(II), TSM-***DD17M.T8(II), TSM-
***DE18M.T0(II) , TSM-***DD18M.T0(II), TSM-***DE18M.T8(II) , TSM-***DD18M.T8(II).

(vi) TSM-***DE06XC.08(II), TSM-***DD06XC.08(II), TSM-***DE09.08, TSM-*** DD09.08, TSM-***
DD08M.08(II), TSM-***DE08M.08(II), TSM-*** DD06M.08(II), TSM-*** DE06M.08(II)

c) Polykryštalické produkty Duomax typu P
(i) TSM-***PDG5, TSM-***PDG5.07, TSM-***PDG5.50, TSM-***PEG5, TSM-***PEG5.07, TSM-

***PEG5.50, TSM-***PEG14, TSM-***PEG14(II), TSM-***PEG40.40, TSM-***PEG40.47, TSM-
***PEG40.07,TSM-***PEG5.40, TSM-***PEG5.47, TSM-***PEG14.40, TSM-***PEG14.47, TSM-
***PEG5H, TSM-***PEG14H, TSM-***PEG5H.40,TSM-***PEG5H.07,TSM-***PEG5H.47,TSM-
***PEG14H.40,TSM-**PEG14H.07,TSM-***PEG14H.47, TSM-***PEG5H(II),TSM-***PEG5H.40(II),
TSM-***PEG5H.07(II),TSM-***PEG5H.47(II), TSM-***PEG14H(II), TSM-***PEG14H.40(II), TSM-
***PEG14H.07(II), TSM-***PEG14H.47(II), TSM-***PEG15H, TSM-***PEG15, TSM-***PEG15H(II),
TSM-***PEG15(II), TSM-***PEG6H, TSM-***PEG6, TSM-***PEG6(II), TSM-***PEG15M (II), TSM-
***PEG6M (II);

(ii) TSM-***PEG5.20, TSM-***PEG5.27, TSM-***PEG14.20, TSM-**PEG5H.20, TSM-***PEG5H.27,
TSM-***PEG14H.20,TSM-***PEG14H.27, TSM-***PEG5H.20(II),TSM-***PEG5H.27(II), TSM-
***PEG14H.20(II), TSM-***PEG14H.27((II), TSM-***PEG15H.20, TSM-***PEG15.20, TSM-
***PEG15H.20(II), TSM-***PEG15.20(II), TSM-***PEG6H.20, TSM-***PEG6.20, TSM-***PEG6.20(II).

ci) Mono PERC typ P produktov Duomax
(i) TSM-***DEG40.07(II),TSM-***DEG5(II),TSM-***DEG5.07(II),TSM-***DEG14(II),TSM-**DEG14.07(II),

TSM-***DEG40.47(II), TSM-***DEG5.40(II), TSM-***DEG5.47(II), TSM-***DEG14.40(II), TSM-
***DEG14.47(II), TSM-***DEG5H(II), TSM-***DEG14H(II), TSM-***DEG5H(II), TSM-*** DEG5H.40(II),
TSM-***DEG5H.07(II), TSM-***DEG5H.47(II), TSM-***DEG14H(II), TSM-***DEG14H.40(II), TSM-
***DEG14H.07(II), TSM-***DEG14H.47(II), TSM-***DEG6H(II), TSM-***DEG6M(II), TSM-
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***DDG6M(II), TSM-***DEG15H(II), TSM-***DEG15M(II), TSM-***DDG6H(II), TSM-***DEG6(II), TSM-
***DEG15(II); 

(ii) TSM-***DEG14.20(II), TSM-***DEG5.20(II),TSM-***DEG5.27(II), TSM-***DEG5H.20(II), TSM-
***DEG5H.27(II), TSM-*** DEG14H.20(II), TSM-***DEG14H.27(II), TSM-***DEG6H.20(II), TSM-
***DEG6M.20(II), TSM-***DEG15H.20(II), TSM-***DEG15M.20(II), TSM-***DDG6M.20(II), TSM-
***DDG6H.20(II), TSM-***DEG6.20(II), TSM-***DEG15.20(II);

(iii) TSM-***DEG8M.20(II), TSM-***DEG17M.20 (II), TSM-***DEG18M.20 (II),

e) Mono PERC typ P Duomax Twin produktov
(i) TSM-***DEG5C.07(II), TSM-***DEG14C.07(II), TSM-***DEG5C(II), TSM-***DEG14C(II), TSM-

***DEG5HC(II), TSM-***DEG5HC.07(II), TSM-***DEG14HC(II), TSM-*** DEG14HC.07(II), TSM-
***DEG15HC(II), TSM-***DEG15MC(II), TSM-***DEG6HC(II), TSM-***DEG6MC(II), TSM-
***DEG15C(II), TSM-***DEG15C.07(II);

(ii) TSM-***DEG5C.27(II), TSM-***DEG14C.27(II), TSM-***DEG5C.20(II), TSM-***DEG14C.20(II), TSM-
***DEG5HC.20(II), TSM-***DEG5HC.27(II), TSM-***DEG14HC.20(II), TSM-***DEG14HC.27(II), TSM-
***DEG15HC.20(II), TSM-***DEG15MC.20(II), TSM-***DEG6HC.20(II), TSM-***DEG6MC.20(II),
TSM-***DEG6C.20(II), TSM-***DEG6C.20(II), TSM-***DEG15C(II), TSM-***DEG15C.20(II), TSM-
***DEG15MC.27(II);

(iii) TSM-***DEG8MC.20 (II),TSM-***DEG17MC.20(II) , TSM-***DEG18MC.20 (II), TSM-*** DEG21C.20,
TSM-***DEG21C.28, TSM-***DDG21C.20, TSM-***DDG21C.28, TSM-***DEG19C.20, TSM-***
DEG19C.28, TSM-***DDG19C.20, TSM-***DDG19C.28, TSM-***DEG20C.20, TSM-***DEG20C.28,
TSM-***DDG20C.20, TSM-***DDG20C.28, TSM-***DEG15VC.20(II);

f) Mono typ N  Duomax Twin produktov
(i) TSM-***NEG16MC(II), TSM-***NEG7MC(II);
(ii) TSM-***NEG15MC.20(II), TSM-***NEG16MC.20(II), TSM-***NEG7MC.20(II), TSM-

***NEG15XC.20(II). 

Poznámka: Zástupný symbol "***" predstavuje v každom prípade indikáciu výkonu uvedenú v 
príslušnom produktovom liste (napríklad „TSM-285PE06H“).

2) Pravidlá používania a aplikácie produktov uvedených v ods. 1)

Trina Solar stanovila určité pravidlá používania a aplikácie pre Produkty (pozri Prílohu: „Pravidlá
aplikácie pre klimatické moduly“) na zabezpečenie funkčnosti, trvanlivosti a výkonu za rôznych 
klimatických podmienok.

Len pre produkty uvedené v ods. 1) c), d), e), f) možno inštalovať na plávajúce systémy s vodnou 
hladinou;

V prípade produktov, ktoré sa nepoužívajú v súlade s pravidlami určenými v tejto prílohe, spoločnosť 
Trina Solar túto obmedzenú záruku neuplatní. Akékoľvek následky, riziká, straty alebo škody spôsobené 
akýmkoľvek porušením „Pravidiel aplikácie klimatických modulov“ zo strany kupujúceho znáša výlučne 
kupujúci.
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Prostredie Teplota Relatívna vlhkosť Ožiarenosť kwh/m2

1) 

Oblasť s vysokou teplotou a 
vysokou vlhkosťou

Priemerná ročná teplota ＞ 23℃ 

Minimálna mesačná teplota ＞ 18℃ 

Ročná priemerná RH＞70% 

Minimálna mesačná 

priemerná RH ＞ 60％ 

/ 

2) Vysoký teplotný rozdiel a oblasť 
s vysokým ožiarením

Oblasť púšte a Gobi / ＞1800 

3) 
Ľadová oblasť (nízke ožiarenie)

＜ -10℃（Minimálna mesačná teplota） 
/ ＜1400 

4) Normálne Neuvedené v č. 1 až 3 predtým

3) Záruka
a) 10-ročná obmedzená záruka na produkt

Pre produkty uvedené v ods. 1) c) (i), d) (i), e) (i), f) (i) Trina Solar ručí, že po dobu desiatich rokov
od dátumu začiatku záruky (ako je definované v časti 4)) nebudú existovať žiadne chyby v
spracovaní materiálu alebo výrobe, ktoré by podstatne bránili fungovaniu výroby energie produktov.
Táto obmedzená záruka na produkt sa vzťahuje na rozbitie skla za predpokladu, že neexistovala
žiadna vonkajšia príčina rozbitia (t. j. iba rozbitie spôsobené samotným sklom alebo modulom).
Akékoľvek zhoršenie vzhľadu Produktov (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek škrabancov, škvŕn,
mechanického opotrebovania, hrdze, plesní, deformácií alebo odfarbení) alebo akékoľvek iné zmeny
Produktov, ku ktorým dôjde po doručení (Incoterms 2020) Kupujúcemu, nepredstavuje chybu podľa
tejto obmedzenej záruky na produkt.

b) 12-ročná obmedzená záruka na produkt
Pre Produkty uvedené v časti 1) a), b) (i), (ii), (iv), (v), c) (ii), d) (ii), (iii), e) (ii ), (iii), f) (ii) Trina Solar
zaručuje, že počas obdobia dvanástich rokov od dátumu začiatku záruky (ako je definované v časti
4)) nebudú existovať žiadne chyby materiálu, spracovania alebo výroby, ktoré by materiálne bránili
fungovaniu výroby energie produktov.
Táto obmedzená záruka na produkt sa vzťahuje na rozbitie skla za predpokladu, že neexistovala
žiadna vonkajšia príčina rozbitia (t. j. iba rozbitie spôsobené samotným sklom alebo modulom).
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Akékoľvek zhoršenie vzhľadu Produktov (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek škrabancov, škvŕn, 
mechanického opotrebovania, hrdze, plesní, deformácií alebo odfarbení) alebo akékoľvek iné 
zmeny Produktov, ktoré sa vyskytnú po dodaní (Incoterms 2020) Kupujúcemu, nepredstavujú chybu 
podľa tejto obmedzenej záruky na produkt.

c) 15-ročná obmedzená záruka na produkt
Pre produkty uvedené v sekcii 1) b) (iii), (vi) spoločnosť Trina Solar zaručuje, že počas obdobia
pätnástich rokov od dátumu začiatku záruky (ako je definované v sekcii 4) nebudú existovať žiadne
chyby materiálu , spracovanie alebo výroba, ktoré materiálne bránia fungovaniu výroby energie
produktov. Táto obmedzená záruka na produkt sa vzťahuje na rozbitie skla za predpokladu, že
neexistovala žiadna vonkajšia príčina rozbitia (t. j. iba rozbitie spôsobené samotným sklom alebo
modulom).
Akékoľvek zhoršenie vzhľadu Produktov (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek škrabancov, škvŕn,
mechanického opotrebovania, hrdze, plesní, deformácií alebo odfarbení) alebo akékoľvek iné zmeny
Produktov, ku ktorým dôjde po dodaní (Incoterms 2020) Kupujúcemu. , nepredstavujú chybu podľa
tejto obmedzenej záruky na produkt.

d) 25-ročná obmedzená záruka na výstupný výkon na produkty zo zadného skla
Okrem toho, pre Produkty uvedené v časti 1) a), b) Trina Solar zaručuje, že počas obdobia 25 rokov
od dátumu začiatku záruky (ako je definované v časti 4)) dôjde k strate výstupného výkonu
súvisiacej k počiatočnému garantovanému výkonu, ktorý je definovaný ako špičkový výkon vo
wattoch Pmax(Wp) plus špičkový výkon vo wattoch Pmax(Wp) vynásobený spodnou hranicou
tolerancie výkonu Pmax(%) – ako je uvedené v príslušnom produktovom liste a merané pri
Štandardné testovacie podmienky (STC: ožiarenie 1000w/m2, teplota 25°C, AM 1,5) pre Produkty
nesmú prekročiť a meranie vykoná buď Trina Solar, alebo testovací inštitút tretej strany uznaný
Trina Solar a kupujúci:

• pre Polyprodukty typu P (ako je definované v časti 1) a)): 2,5 % v prvom roku; od 2. do 25. roku
priemerný ročný pokles výkonu nebude väčší ako 0,65 %; do konca 25. roku nebude skutočný
výkon nižší ako 81,9 %;

• pre produkty typu P Mono PERC (ako je definované v odseku 1 písm. b) (i), (ii)): 2,5 % v
prvom roku; od 2. do 25. roku priemerný ročný pokles výkonu nebude väčší ako 0,6 %; do
konca 25. roku nebude skutočný výkon nižší ako 83,1 %.

• pre Mono PERC produkty typu P (ako sú definované v časti 1) b) (iii), (iv), (v), (vi)): 2 % v prvom
roku; od 2. do 25. roku priemerný ročný pokles výkonu nebude väčší ako 0,55 %; do konca 25.
roku nebude skutočný výkon nižší ako 84,8 %;

 (Poznámka: Podľa STC by nestálosť meracieho systému mala byť zahrnutá do všetkých 
skutočných meraní výstupného výkonu.)
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e) 30-ročná obmedzená záruka na výstupný výkon na produkty s dvojitým sklom

 aa) Predná strana: 

Okrem toho, pre Produkty uvedené v bode 1) c), d) a prednú stranu (bez J-Boxu) produktov 
uvedených v ods. 1) e), f) Trina Solar zaručuje, že počas obdobia tridsiatich rokov od dátumu 
začiatku záruky (ako je definované v časti 4)) dôjde k strate výstupného výkonu súvisiaceho s 
počiatočným garantovaným výkonom, ktorý je definovaný ako špičkový výkon vo wattoch 
Pmax(Wp) plus špičkový výkon vo wattoch Pmax(Wp) vynásobený spodnou hranicou tolerancie 
výstupného výkonu Pmax(%) – ako je špecifikované v príslušnom produktovom liste a merané pri 
štandardných testovacích podmienkach (STC: ožiarenie 1000w/m2, teplota 25°C, AM 1.5) pre 
Produkty nesmie presiahnuť a meranie vykoná buď Trina Solar alebo testovací inštitút tretej strany 
uznaný Trina Solar a Kupujúcim:

• pre produkty Poly Duomax typu P (ako je definované v odseku 1) c), pre produkty typu Mono
PERC Duomax typu P (ako je definované v odseku 1) d) (i), (ii), pre prednú stranu (bez J-Boxu)
Mono PERC Duomax Twin Products typu P (ako je definované v časti 1) e) (i) (ii)): 2,5 % v
prvom roku; od 2. do 30. roku nebude priemerný ročný pokles výkonu väčší ako 0,5 %; do
konca 30. roku nebude skutočný výkon nižší ako 83 %;

• fpre produkty Mono PERC Duomax typu P (ako je definované v kapitole 1) d) (iii), pre prednú 
stranu (bez J-boxu) produktov Mono PERC Duomax Twin typu P (ako je definované v kapitole 1) 
e ) iii)): 2 % v prvom roku; od 2. do 30. roku priemerný ročný pokles výkonu nebude väčší ako 
0,45 %; do konca 30. roku nebude skutočný výkon nižší ako 85 %;

• pre prednú stranu (bez J-Boxu) Mono Duomax Twin Products typu N (ako je definované v časti
1) f)): 1,5 % v prvom roku; od 2. do 30. roku nebude priemerný ročný pokles výkonu väčší ako
0,5 %; do konca 30. roku nebude skutočný výkon nižší ako 84 %.

bb) Zadná strana: 

Pre produkty Mono PERC Duomax Twin typu P (ako je definované v časti 1) e) (iii)) spoločnosť 
Trina Solar zaručuje, že po dobu tridsiatich rokov počnúc dátumom začiatku záruky (ako je 
definované v časti 4) strata výkonu na zadnej strane produktu (so spojovacou skrinkou) nasledovne:

• Od 1. do 10. roku nebude pokles výkonu väčší ako počiatočný výkon zadnej strany P
vynásobený 15 %

• Od 11. do 30. roku nebude pokles výkonu väčší ako počiatočný výkon zadnej strany P
vynásobený 30 %.

Len na účely definície: Počiatočný výkon zadnej strany P = výkon na štítku (výkon prednej strany 
modulu)* špecifikovaná bifaciálnosť (ako je špecifikovaná spodná bifaciálnosti obojstrannosti v 
príslušnom produktovom liste).

(Poznámka: Podľa STC by nestálosť meracieho systému mala byť zahrnutá do všetkých skutočných 
meraní výstupného výkonu.)
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4) Dátum začiatku záruky
Dátum začiatku záruky je dátum inštalácie Produktov alebo tri mesiace po dodaní (Inco-terms 2020)
produktov Kupujúcemu, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

5) Vylúčenia a obmedzenia
Táto globálna obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne produkty, ktoré podliehajú:
a) Nezaplatenie kúpnej ceny spoločnosti Trina Solar alebo jej dcérskym spoločnostiam, ktoré uviedli 

modul na trh, aj keď (i) platba bola splatná a (ii) priamy zákazník, ktorý získal modul od spoločnosti 
Trina Solar alebo jej dcérskej spoločnosti ( „Priamy zákazník“) nie je oprávnený zadržať kúpnu cenu 
ani jej časti. Trina Solar musí o nezaplatení informovať Kupujúceho a uviesť meno a úplnú adresu 
Priameho Zákazníka, ktorý modul nezaplatil. V prípade, že spoločnosť Trina Solar môže odmietnuť 
nároky podľa tejto globálnej obmedzenej záruky na základe tohto ustanovenia, kupujúci môže zložiť
nezaplatenú sumu, aby mohol uplatniť nároky z globálnej obmedzenej záruky;

b) Nedodržanie požiadaviek používateľskej príručky Trina Solar alebo pravidiel používania a aplikácie
pre Produkty (ako sú definované v časti 2) a Príloha;

c) Nevykonávanie správnej prevádzky a údržby (vrátane, ale nie výlučne, prevádzky a požiadavky na
údržbu vyžadované v príslušnej používateľskej príručke Trina Solar alebo v inej príslušnej miestnej
oblasti zákonmi a predpismi miesta inštalácie);

d) Servis servisnými technikmi, ktorí nie sú kvalifikovaní podľa príslušných zákonov a/alebo platných
predpisov v mieste inštalácie;

e) Zmena, vymazanie alebo nečitateľné vyhotovenie typu, typového štítku alebo sériového čísla
Produktu (iným ako akékoľvek konanie alebo opomenutie spoločnosti Trina Solar);

f) Inštalácia na mobilné jednotky (okrem fotovoltaického sledovacieho systému), ako sú vozidlá, lode
alebo pobrežné zariadenia stavby (okrem vodných hladinových plávajúcich systémov podľa § 2);

g) Vystavenie napätiu presahujúcemu maximálne systémové napätie alebo napäťovým rázom;
h) Chybné komponenty v konštrukcii, na ktorej je modul namontovaný;
i) Vystavenie zmene farby plesňou alebo podobným vonkajším vplyvom;
j) Neoprávnené úpravy:

i) Obsluha/údržba použitím neautorizovaných náhradných dielov;
ii) Aplikácia v extrémnych podmienkach prostredia alebo pri rýchlych zmenách v takýchto
prostrediach, ktoré vedú ku korózii, oxidácii alebo sú ovplyvnené chemickými produktmi;
iii) Iné činy, ktoré Trina Solar nemôže primerane ovplyvniť (vrátane priameho alebo nepriameho
poškodenia vojnou, požiarom, povodňou, hurikánom, sopečnou erupciou, kolapsom povrchu,
prúdením trosiek, bleskom, zemetrasením, hustým snežením, krupobitím, silným vánkom atď.);

k) Používanie produktov takým spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva spoločnosti
Trina Solar alebo akejkoľvek tretej strany (vrátane, ale nie výlučne, patentov, ochranných známok
atď.);

m) Akýkoľvek následný predaj Produktov z krajiny, kde bola Trina Solar prvýkrát uvedená na trh, do inej
krajiny bez súhlasu Trina Solar („Zákaz paralelného dovozu“). Zákaz paralelného dovozu sa však
nevzťahuje na predaj v rámci Európskej únie („EÚ“), kde predaj Produktov z jednej krajiny EÚ do
druhej nevyžaduje súhlas Trina Solar. Na predaj Produktov z krajín mimo EÚ do krajiny EÚ alebo z
krajiny EÚ do krajín mimo EÚ je však potrebné získať súhlas spoločnosti Trina Solar.

n) platí len pre kupujúcich so sídlom v Austrálii: Táto globálna obmedzená záruka platí len pre produkty
od autorizovaných austrálskych predajcov. Kupujúci sa môžu obrátiť na kanceláriu zákazníckej
podpory vo svojom regióne (ako je podrobne uvedené v časti 8) pre podrobnosti o autorizovaných
austrálskych predajcoch.

http://www.trinasolar.com/
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o) platí len pre kupujúcich so sídlom v USA: Táto globálna obmedzená záruka platí len pre produkty od
autorizovaných amerických predajcov. Kupujúci sa môžu obrátiť na kanceláriu zákazníckej podpory
vo svojom regióne (ako je uvedené v časti 8) pre podrobnosti o autorizovaných predajcoch v USA.

p) platí len pre kupujúcich so sídlom v Japonsku: Táto globálna obmedzená záruka platí len pre
produkty od autorizovaných japonských predajcov. Kupujúci sa môžu obrátiť na kanceláriu
zákazníckej podpory vo svojom regióne (ako je uvedené v časti 8) pre podrobnosti o autorizovaných
japonských predajcoch.

6) Oprava, výmena alebo vrátenie peňazí
a) Ako jediný a výhradný opravný prostriedok Kupujúceho v rámci tejto globálnej obmedzenej záruky

(hoci by mal Kupujúci zaregistrovať Odd. 6) d) o prípadnej existencii ďalších zákonných práv a ods.
6 e) pre austrálskych kupujúcich) Trina Solar podľa vlastného uváženia buď v súvislosti s príslušnými
produktmi:

(i) určiť plán údržby a opraviť chybné produkty; alebo
(ii) vrátiť rozdiel medzi skutočným výkonom STC a záručným výkonom chybného produktov

(Hodnota rozdielu = trhová cena v momente vznesenia reklamácie globálnej obmedzenej záruky
(na watt) * (súčet zostávajúceho teoretického výkonu záruky podľa ods. 3 písm. d), e) - súčet
skutočne nameraného výkonu STC podľa Sek. 3) d), e)); alebo

(iii) vrátiť zostatkovú hodnotu chybných produktov. Na účely tejto globálnej obmedzenej záruky
zostatková hodnota = trhová cena v momente vznesenia reklamácie (jednotková cena za watt) *
pôvodný garantovaný výkon na štítku * zostávajúca záručná doba (rok) / pôvodná celková
záručná doba od Trina Solar; alebo

(iv) poskytnúť bezplatné Produkty na vyrovnanie rozdielu medzi skutočným výkonom STC chybných
Produktov a výkonom záruky (Rozdielový výkon = súčet zostávajúceho teoretického výkonu
záruky podľa ods. 3 písm. d), e) - súčet STC výkon skutočne meraný podľa ust. 3) d), e)); alebo

(v) bezplatne nahradiť chybné produkty alebo ich časť novými alebo repasovanými produktmi.
Celkový menovitý výkon vymenených Produktov nesmie byť nižší ako celkový zostávajúci
teoretický záručný výkon chybných Produktov. Trina Solar si vyhradzuje právo poskytnúť
podobné produkty ako náhradu za chybné produkty, ak sú chybné produkty prerušené alebo
inak nedostupné.

Počas záručnej doby ust. 3) a), b) ac), v prípade, že sa Trina Solar rozhodne pre možnosť podľa 
ods. 6) a) (i), Trina Solar znáša náklady na opravu a všetky primerané poplatky za poistenie a 
dopravu (okrem leteckej prepravy), colné odbavenie a akékoľvek iné primerané náklady na 
odoslanie opravených Produktov Kupujúcemu (Kupujúci môže požiadať Trina Solar o preplatenie 
týchto poplatkov predložením faktúry od príslušného poskytovateľa služieb spoločnosti Trina Solar, 
že tieto poplatky vznikli). Náklady a ostatné súvisiace výdavky na odstránenie, prebalenie, inštaláciu 
alebo opätovnú inštaláciu znášajú Kupujúci. Nad rámec záručnej doby ust. 3) a), b) ac) Kupujúci 
znáša všetky primerané náklady na materiál, prácu, prepravu, čistenie, odstránenie, prebalenie, 
inštaláciu alebo opätovnú inštaláciu, bez ohľadu na to, aké sú spojené s opravou. 

V prípade, že sa Trina Solar rozhodne pre možnosť podľa ods. 6) a) (iv), (v), Trina Solar bude 
znášať všetky primerané poplatky za poistenie a prepravu (okrem leteckej prepravy), colné 
odbavenie a akékoľvek iné primerané náklady na odoslanie vymenených produktov kupujúcemu 
(kupujúcemu môže požiadať Trina Solar o preplatenie týchto poplatkov predložením faktúry od 
príslušného poskytovateľa služieb spoločnosti Trina Solar, že tieto poplatky vznikli). Náklady a 
ostatné súvisiace výdavky na odstránenie, prebalenie, inštaláciu alebo opätovnú inštaláciu znášajú 
Kupujúci.
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Chybné produkty alebo produkty na konci životnosti budú zlikvidované, ak to kupujúci právne povolí 
v súlade s miestnymi platnými zákonmi alebo nariadeniami, pokiaľ spoločnosť Trina Solar nebude 
súhlasiť alebo ak ich zo zákona nevezme späť. Ak spoločnosť Trina Solar rozhodne alebo ak je to 
zo zákona povinné, chybné produkty prevezme späť, vlastníctvo týchto produktov patrí spoločnosti 
Trina Solar bez akéhokoľvek obmedzenia.

b) Obdobie globálnej obmedzenej záruky, ako je definované v ods. 3) a), b), c), d), e) sa nepredĺži ani
neobnoví po oprave alebo výmene chybných produktov spoločnosťou Trina Solar. Doba globálnej
obmedzenej záruky na vymenené alebo opravené produkty je zvyškom doby globálnej obmedzenej
záruky na pôvodné nové produkty.

c) Všetky ostatné nároky podľa tejto globálnej obmedzenej záruky voči spoločnosti Trina Solar budú
vylúčené. Podľa tejto obmedzenej záruky spoločnosť Trina Solar nezodpovedá za žiadne špeciálne,
náhodné alebo následné škody (vrátane straty zisku, prerušenia podnikania, straty výroby energie,
poškodenia dobrého mena alebo obchodnej povesti alebo škôd spôsobených oneskorením), či už sú
takéto nároky založené na zmluve. , záruka, nedbalosť alebo prísny delikt. Toto vylúčenie platí v
rozsahu povolenom zákonom, a to aj vtedy, ak sa má za to, že nápravné opatrenia uvedené nižšie
nesplnili svoj základný účel.

d) MÔŽETE MAŤ KONKRÉTNE ZÁKONNÉ PRÁVA MIMO TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY A
MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH LÍŠIA. TÁTO
GLOBÁLNA OBMEDZENÁ ZÁRUKA NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE DODATOČNÉ PRÁVA, KTORÉ
MÁTE PODĽA ZÁKONOV VO VAŠEJ JURISDIKCII UPRAVUJÚCE PREDAJ
SPOTREBITEĽSKÉHO TOVARU, VRÁTANE NÁRODNÝCH ZÁKONOV, KTORÉ IMPLEMENTUJÚ
EC SMERNICU 99/44 VO SVOJEJ JURISDIKCII VRÁTANE MAGNOSON-MOSSOVHO ZÁKONU O
ZÁRUKÁCH. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE
NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA V
TOMTO VYHLÁSENÍ O GLOBÁLNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKE NEMUSIA PLATIŤ.

e) Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje na Kupujúcich, ktorí sú „spotrebiteľmi“ v zmysle austrálskeho
spotrebiteľského zákona:
„Na náš tovar sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského
zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a na kompenzáciu za
akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo
výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu“

7) Práva a opravné prostriedky voči tretím stranám
Táto globálna obmedzená záruka sa bude vykladať ako samostatná záruka a nezávislá od akýchkoľvek
iných zmluvných dohôd s tretími stranami týkajúcich sa produktov. Neovplyvní to žiadne práva,
povinnosti a prípadné opravné prostriedky Kupujúceho vo vzťahu k tretím stranám za vady, nezhodu
alebo nesúlad Produktov, bez ohľadu na ich právny základ. Práva a opravné prostriedky uvedené v
tomto dokumente sú doplnkové k akýmkoľvek iným právam a opravným prostriedkom voči tretím
osobám, na ktoré môže mať kupujúci nárok na základe dohôd s týmito tretími osobami alebo zo zákona.

8) Reklamačný poriadok, výpovedné lehoty, uplynutie platnosti nárokov a obmedzení globálnej
obmedzenej záruky.
a) Kupujúci to oznámi spoločnosti Trina Solar v rámci tejto globálnej obmedzenej záruky 

prostredníctvom portálu služieb zákazníkom spoločnosti Trina Solar na webovej adrese http://
customerservice.trinasolar.com; prípadne listom alebo faxom. V oznámení sa uvedie reklamácia a 
okrem iného aj doklad o kúpe

http://www.trinasolar.com/
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(nákupné faktúry s dátumom nákupu, Produkty, sériové čísla) a za chybu alebo nefunkčnosť (t. j. 
súvisiacu s prepravou, skladovaním, inštaláciou a prevádzkou) produktov

b) Akýkoľvek spor týkajúci sa technických skutočností týkajúcich sa nárokov vznesených v rámci tejto
globálnej obmedzenej záruky na chyby produktov bude riešený odborným posúdením. Trina Solar
a Kupujúci budú u Kupujúceho alebo žiadosť Triny Solar, spoločne vymenujte za nezávislého
experta a odhadcu renomovaného výskumníka z prvotriedneho skúšobného ústavu, ako je
Fraunhofer ISE vo Freiburgu, TÜV Rheinland, TÜV SUD alebo ASU Arizona State University atď.
(„Technický expert“) . Rozhodnutie takéhoto technického experta bude konečné, definitívne,
záväzné a vykonateľné v akomkoľvek konaní začatom podľa tejto zmluvy. Technický expert (i)
vystupuje ako expert uznaný spoločnosťou Trina Solar; (ii) poskytnúť stranám primeranú príležitosť
na vyjadrenie a protivyhlásenia; iii) vziať do úvahy tieto vyhlásenia a protivyhlásenia; a (iv) ak to
požaduje ktorákoľvek strana, písomne zdôvodní svoje rozhodnutie.
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c) Akýkoľvek nárok na porušenie tejto globálnej obmedzenej záruky musí byť podaný do dvoch (2)
mesiacov od zistenia porušenia.

d) Vrátenie akýchkoľvek chybných produktov nebude akceptované, pokiaľ spoločnosť Trina Solar
vopred písomne nepovolí.

9) Vyššia moc
Spoločnosť Trina Solar nebude žiadnym spôsobom zodpovedať kupujúcemu za akékoľvek neplnenie
alebo oneskorenie výkonu spoločnosti Trina Solar v rámci tejto globálnej obmedzenej záruky z dôvodu
výskytu vyššej moci, ako je vojna, nepokoje, štrajky, nedostupnosť vhodnej a dostatočnej pracovnej
sily. , materiálové alebo kapacitné alebo technické alebo výnosové poruchy a akákoľvek nepredvídaná
udalosť mimo jej kontroly, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek technologickej alebo fyzickej udalosti
alebo stavu, ktorý nie je primerane známy alebo pochopený v čase predaja chybných produktov alebo
oznámenia príslušného nároku v rámci globálnej obmedzenej záruky podľa tejto obmedzenej záruky.

10) Postúpenie záruky
Táto globálna obmedzená záruka je prenosná, keď produkty zostanú nainštalované na svojom
pôvodnom mieste inštalácie.

11) Platnosť
Táto Globálna obmedzená záruka sa vzťahuje na Produkty dodané Kupujúcemu 1. novembra 2020 alebo
neskôr (Incoterms 2020). Táto globálna obmedzená záruka bude platná, kým spoločnosť Trina Solar
nevydá novú revíziu.

12) Geografická platnosť
Táto globálna obmedzená záruka sa vzťahuje na všetky krajiny s výnimkou Nemecka a Turecka, kde
platia obmedzené záruky špecifické pre danú krajinu.

http://www.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
mailto:Australiaservice@trinasolar.com
http://customerservice.trinasolar.com/
mailto:Japanservice@trinasolar.com
http://customerservice.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
mailto:MEAservice@trinasolar.com
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13) Žiadna iná expresná záruka
Ak príslušný zákonný zákon neustanovuje inak (pozri odsek 6) d) a 6 e)) alebo pokiaľ nie je písomne
upravený a podpísaný úradníkom spoločnosti Trina Solar, je tu uvedená Globálna obmedzená záruka
jedinou výslovnou zárukou (či už písomné alebo ústne) spoločnosťou Trina Solar vzťahujúce sa na
Produkty a nikto nie je oprávnený obmedziť, rozšíriť alebo inak upraviť túto obmedzenú záruku.

14) Rôzne
Ak sa niektoré ustanovenie tejto globálnej obmedzenej záruky stane neplatným, nevymáhateľným alebo v
rozpore so zákonom, potom platnosť zostávajúcich ustanovení tejto globálnej obmedzenej záruky zostane v
plnej platnosti a účinnosti.

15) Obmedzenie zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi celková zodpovednosť Trina Solar podľa tejto
globálnej obmedzenej záruky nepresiahne kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim za chybné produkty v prípade
reklamácie globálnej obmedzenej záruky. Kupujúci berie na vedomie, že vyššie uvedené obmedzenie
zodpovednosti je základným prvkom tejto globálnej obmedzenej záruky a že bez takýchto obmedzení by bola
kúpna cena Produktov výrazne vyššia.

16) Rozhodné právo a jurisdikcia
Platnosť tejto globálnej obmedzenej záruky, výklad jej podmienok a výklad a vymáhanie práv a
povinností Kupujúceho a spoločnosti Trina Solar sa riadia zákonmi krajiny pôvodného miesta inštalácie
Produktov. vylúčenie kolíznych noriem tejto krajiny, ako aj Dohovoru Organizácie Spojených národov o
medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 (CISG) a akéhokoľvek iného jednotného práva.

Všetky spory vyplývajúce z tejto globálnej obmedzenej záruky alebo v súvislosti s ňou budú s konečnou
platnosťou urovnané pred bežnými súdmi krajiny pôvodného miesta inštalácie produktov.

Poznámka:
Inštalácia a prevádzka fotovoltaických modulov si vyžaduje odborné zručnosti a mali by ju vykonávať len
kvalifikovaní odborníci. Pred použitím a prevádzkou produktov si prečítajte bezpečnostné a inštalačné
pokyny (http://www.trinasolar.com/en-glb/resources/downloads).

Príloha: "Pravidlá aplikácie pre moduly Trina"
Ak miesto nainštalovaných produktov nie je uvedené v nasledujúcom zozname krajín, štátov a provincií,
obráťte sa na kompetentné kontaktné centrum zákazníckej podpory (ako je uvedené v časti 8) a)), ktoré
poskytne včasnú spätnú väzbu centrále spoločnosti Trina Solar PM. Potom bude PM ústredia Trina
Solar spolupracovať s technickým centrom a tímom kontroly kvality na potvrdení zodpovedajúceho typu
produktu alebo materiálu a aktualizácii databázy.

http://www.trinasolar.com/
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Región SN Typ podnebia

EURÓPA 

1 Nórsko Mrazivé (nízke 
ožiarenie) (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

2 Švédsko Mrazivé (nízke 
ožiarenie) (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

3 Fínsko Mrazivé (nízke 
ožiarenie) (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

4 Dánsko Mrazivé (nízke 
ožiarenie) (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

5 Ukraina Normálne (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

6 Nemecko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

Krajina/štát/provincia
Použiteľné produkty 
uvedené v ods. 1

7 Francúzsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

8 Georgia Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

9 Holandsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

10 Holandské Antily Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

11 Portugalsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

12 Švajčiarsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

13 Turecko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

14 Španielsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

15 Grécko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

16 Slovensko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

17 Maďarsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

18 Luxembursko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

19 Malta Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

20 Česká Republika Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

21 Poľsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

22 Bosna and Hercegovina Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

23 Belgicko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

http://www.trinasolar.com/
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24 Rakúsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

25 Estónsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

26 Írsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

27 Nová Kaledónia Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

28 Anglicko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

29 Taliansko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

30 Ostrov Curacao
Vysoká teplota a vysoká 

vlhkosť (a), (b), (c), (d), (e), (f) 

31 Bulharsko Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

32 Uzbekistan Normálne (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 

33 Kazachstan Mrazivé (nízke ožiarenie) (a), (b),  (c), (d), (e), (f) 
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