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Yingli
Green
Energy
Holding
Limited
Şirketi
(“Yingli Solar”), fotovoltaik modül ürünleriyle (“PV
Modülleri”) ilgili olarak aşağıda verilen koşullar,
istisnalar ve sınırlamalara tabi olan Sınırlı Ürün
Garantisi ile Sınırlı Güç Garantisini (hepsi bir arada
“Sınırlı Garanti”) sağlamaktadır.
1 SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ
	Yingli Solar; PV Modülleri'nin normal uygulama, kullanım ve hizmet
koşulları altında, PV Modülleri'nin asıl son kullanıcı alıcı (“Müşteri”)
tarafından satın alındığı tarihten önce veya fabrika çıkışı sevkinden itibaren
bir (1) yıl sonra başlayıp ("Garanti Başlangıç Tarihi") bu Garanti Başlangıç
Tarihinden on (10) yıl sonra sona eren süre boyunca malzeme ve işçilik
bakımından herhangi bir kusuru olmayacağını Müşteriye garanti eder.
Bir PV Modülü'nün bu on yıllık süre içerisinde bu Sınırlı Ürün Garantisi'ne
uymaması halinde, Yingli Solar mantıklı bir seçim yaparak (a) kusurlu PV
Modülü'nü tamir eder veya Müşteriye yedek modüller ya da parçalar
temin ederek yenileriyle değiştirir veya (b) Müşteriye, benzer bir PV
Modülü'nün Müşterinin hak talebi yaptığı tarihteki güncel piyasa fiyatına
denk bir iade bedeli öder. Bu Sınırlı Ürün Garantisi, aşağıdaki Sınırlı Güç
Garantisinin münhasıran kapsadığı, belli bir güç çıkışı hakkındaki garantiyi
temin etmez.

2 SINIRLI GÜÇ GARANTİSİ
A. 25 Yıllık Performans Garantisi:
	Yingli Solar; Garanti Başlangıç Tarihinden itibaren yirmi beş (25) yıl içinde
herhangi bir PV Modülü'nün, o PV Modülü'nün orijinal ürün etiketinde
belirtilen nominal güç performansından ve Bölüm 2C'de tanımlanan
"planlanan performans değerinden" (scheduled performance value
-“SPV”) daha düşük bir güç çıkışı sergilemesi ve gücün SPV altına
düşüşünün, normal uygulama, kullanım ve hizmet koşulları altında
malzemeden veya işçilikteki kusurlardan kaynaklandığının belirlenmesi
halinde Yingli Solar'ın, bu güç düşüşünü mantıklı bir seçim dahilinde (a)
kusurlu PV Modülü'nü tamir ederek veya Müşteriye temin edeceği yedek
modüller ya da parçalarla değiştirerek veya (b) bu güç düşüşünü; güç çıkışı
SPV Eşiğine eşitlenecek veya bu eşiği aşacak şekilde telafi etmek üzere
Müşterinin montajını yapması mümkün olan ilave PV Modülü(leri) temin
ederek veya (c) PV Modülü'nün gerçek güç çıkışı ile SPV Eşiği arasındaki
farkı, benzer bir PV Modülü'nün Müşterinin hak talebi yaptığı tarihteki
güncel piyasa fiyatı baz alınarak belirlenen iade bedeli şeklinde ödeyerek
telafi edeceğinin garantisini verir.
B. PV Modülü'nün güç çıkışının belirlenmesi amacıyla yapılacak ölçümlerde; 1000W/m2 ışınım, 25°C hücre sıcaklığı ve hava kütlesi AM 1,5 ışık
spektrumunu içeren standart test koşulları baz alınacaktır veya standartlaştırılacaktır. Ölçümler, IEC 60904 standardına uygun olarak yapılacaktır
ve ölçüm sistemi hatası için EN 50380 standardı kullanılacaktır.

C. Güç Çıkışı Planı
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Garanti Başlangıç Tarihinden
itibaren geçen Yıl bazında Süre

Minimum Planlanan
Performans Değeri (SPV)

0

%100,00

I

%97,50

2

%96,80

3

%96,10

4

%95,40

5

%94,70

6

%94,00

7

%93,30

8

%92,60

9

%91,90

10

%91,20

11

%90,50

12

%89,80

13

%89,10

14

%88,40

15

%87,70

16

%87,00

17

%86,30

18

%85,60

19

%84,90

20

%84,20

21

%83,50

22

%82,80

23

%82,10

24

%81,40

25

%80,70

3 GENEL KOŞULLAR,
İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR
A. BURADA
SÖZÜ
EDİLEN
SINIRLI
GARANTİLER,
DİĞER
TÜM
SARİH
GARANTİLERİN
YERİNE
GEÇER.
PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL
ETMEME GARANTİLERİNİ KAPSAYAN ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAYAN ZIMNİ GARANTİLER, YUKARIDAKİ BÖLÜM 1 VEYA
2'DE TANIMLANAN GEÇERLİ GARANTİ SÜRESİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE
AŞAMAZ. Bazı devletler veya diğer karar alıcı yargı makamları, bir
zımni garantinin ne kadar süreceğine dair sınırlamalara izin vermezler,
dolayısıyla yukarıdaki sınırlama, sizin için geçerli olmayabilir. Bu
garanti, size belli yasal haklar verir; ayrıca, devletten devlete değişiklik
gösterebilen başka haklarınız olabilir. Hiçbir PV Modülleri satıcısı veya
diğer bir kişi, Yingli Solar adına burada belirtilen garantilerden başka
bir garanti verme veya yukarıda belirtilen Sınırlı Ürün veya Sınırlı Güç
Garantilerinin sürelerini uzatma iznine sahip değildir.
B. Sınırlı Garanti kapsamındaki hak taleplerinin yürürlüğe girmeleri için
Yingli Solar tarafından geçerli Sınırlı Garanti süresi içinde alınmaları
gerekir. Garanti Başlangıç Tarihinin belirlenmesi için ilk Müşteri alımının
satış makbuzu veya kanıt niteliğindeki herhangi makul bir belge gerekir.
C. Sınırlı Garanti, yalnızca asıl Müşteri ile PV Modülleri ilk kuruldukları
tesiste kaldıkları sürece PV Modülleri'nin mülkiyetinin devredildiği
herhangi bir kişiyi (her biri birer “Hak Talebi Sahibi”) kapsar.
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D. Sınırlı Garanti, aşağıdaki durumlara tabi olan PV Modülleri için geçerli
değildir:
		• Yingli Solar'ın önceden sarih, yazılı izni olmaksızın tahrif edilmesi,
tamir edilmesi veya değiştirilmesi
		• PV Modülleri'nin sökülüp yeni bir tesiste yeniden kurulması
		• Yingli Solar’ın Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu'nun incelenmemesi
		• Depolama, nakliye, yükleme-indirme, kurulum, uygulama, kullanım
veya hizmet sırasında amacının dışında kullanım, kötüye kullanım,
ihmal veya kaza
		• Elektrik çarpması, yıldırım düşmesi, sel, yangın, vandalizm,
kurcalama, kazayla kırma, küfle renk değiştirme veya Müşterinin PV
Modülleri'ni satın aldığı tarihte bilinmesi veya anlaşılması mümkün
olmayan herhangi bir teknolojik veya fiziksel durum da dahil olmak
üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yingli Solar’ın kontrolü
dışındaki diğer durumlar
		• Mobil platformlarda veya bir deniz ortamında kurulum; korozif
maddelerle veya tuzlu suyla doğrudan temas; haşere hasarı veya
bozuk PV sistemi bileşenleri ile Kurulum ve Kullanım Kılavuzu'nda
açıkça izin verilmeyen diğer çalışma koşulları
		• Orijinal PV Modülü etiketinin tahrif edilmesi, sökülmesi veya tahrip
edilmesi
		Ayrıca, Sınırlı Garanti, PV Modülleri'nin kurulumla ilişkili estetik
bozukluklarını veya normal aşınma ve yıpranmalarını kapsamaz.
E.	Sınırlı Garanti, kusurlu PV Modülleri'nin kurulumunu ve sökülmesini
veya tamir edilen PV Modülleri'nin yeniden kurulumunu ya da ilave
PV Modülleri'nin yenileriyle değiştirilmelerini veya bunların hiçbir
masrafını ve kusurlu PV Modülleri'nin performansı veya performans
gösterememesiyle ilgili diğer hiçbir masrafı, kar mahrumiyetini
veya gelir mahrumiyetini kapsamaz; bununla birlikte, Yingli Solar,
kabul edilen garanti taleplerinde kusurlu, tamir edilmiş, yenileriyle
değiştirilen ilave PV Modülleri'nin Hak Talebi Sahibi'yle kendi adresi
arasındaki gidiş-dönüş nakliyeleriyle ilgili olarak yerel bir standarda
göre belirlenmiş makul masraflardan sorumlu olacaktır.
F. Y
 ingli Solar tarafından garanti talebi kapsamında temin edilen ilave PV
Modülleri ile tamir edilen veya yenisiyle değiştirilen PV Modülleri'nin
her biri için ilk satın alınan ve hak talebine konu olan PV Modülleri'nin
Sınırlı Garantileri ve şartları geçerli olacaktır; garanti süreleri veya
şartları, bir garanti veya telafi talebi nedeniyle genişletilemez. Yingli
Solar; kusurlu PV Modülleri'ni aynı veya benzer boyut ve dış görünüşe
sahip olan yenileriyle veya yenilenmiş PV Modülleri'yle değiştirmek
üzere ticari açıdan makul derecede gayret gösterir ancak Yingli
Solar'ın sunulan garanti talebine konu olan PV Modülü'nün üretimine
son vermiş olması halinde, Müşterinin PV Sistemi'ne uyumlu olması
kaydıyla başka bir PV Modülü türünü teslim etme hakkını saklı tutar.
Yenileriyle değiştirilen PV Modülleri ve parçaları, Yingli Solar'ın
mülkiyetine geçer.
G. A
 B için: PV Modülleri'nin Taahhüt Sözleşmesi'ne (aşağıda
tanımlanmaktadır) tabi olması halinde, PV Modülleri'nin garanti
talepleri nedeniyle herhangi bir şekilde yenileriyle değiştirilmesinde, bu
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Sınırlı Garanti'deki aksine hükümlere bakılmaksızın, Avrupa Komisyonu
tarafından yürürlüğe koyulan Taahhüt Sözleşmesi'nde tanımlanan
usullere ve/veya talimatlara uyulur. Yingli Solar, kusurlu PV Modülleri'ni
yenileriyle değiştirme veya kusurlu PV Modülleri'nin ilk fiyatına denk bir
tutarı Müşteriye iade etme kararını alma hakkını Taahhüt Sözleşmesi'nin
şartlarına uygun olarak saklı tutar. Taahhüt Sözleşmesi'nden kastedilen;
net satış fiyatının belli bir asgari ithalat fiyatından düşük olmaması
kaydıyla ve taahhüt edilen diğer yükümlülüklerle birlikte ithalatçıyı
antidamping vergisi ödemekten muaf tutan, “Çin Halk Cumhuriyeti
menşeli olarak veya bu ülkeden sevk edilen kristalin silikon fotovoltaik
modüllerin ve temel bileşenlerin (yani hücreler ve plakalar) ithalatıyla
ilgili antidampinge bağlı olarak verilen bir taahhüdün kabul edilmesi”
hakkındaki 2 Ağustos 2013 tarihli, 423/2013 sayılı (AB) Yönetmelik'tir.

4 GARANTİ HİZMETİNİN ALINMASI
	Müşteri veya diğer Hak Talebi Sahibi, garanti hizmetini almak üzere derhal
PV Modülleri'ni satın aldığı satıcıyla irtibata geçmelidir; bu satıcı, hak
talebinde bulunmak için gereken talimatları ve formları temin edecektir.
Bu satıcı artık mevcut değilse veya kendisine erişilemiyorsa Müşteri
veya diğer Hak Talebi Sahibi, internet sitemiz www.yinglisolar.com
adresi üzerinden doğrudan Yingli Solar'la irtibata geçebilir. Yingli Solar,
kusurlu olduğu iddia edilen PV Modülleri'nin, Yingli Solar'ın önceden
yazılı izni olmaksızın iadesini kabul etmez. Yingli Solar'ın iade izni verdiği
PV Modülleri, aksi belirtilmedikçe Yingli Solar'ın tayin ettiği yerel bir
Müşteri Hizmet Merkezi'ne sevk edilecektir. Bir hak talebinin Yingli Solar
tarafından reddedilmesi durumunda, Hak Talebi Sahibinin akredite bir
test laboratuvarına başvurarak sonuçlara itiraz etme hakkı mevcuttur.

5 MÜNHASIR TELAFİLER;
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
	Burada belirtilen Sınırlı Ürün ve Sınırlı Güç Garantileri, Yingli Solar
tarafından sağlanan tek ve münhasır garantilerdir ve garantinin herhangi
bir şekilde sarahaten veya zımnen ihlali halinde Müşteri veya diğer Hak
Talebi Sahibine yönelik tek ve münhasır telafilerdir. Telafilerin burada tarif
edilen biçimde ve sürelerde sağlanması; Yingli Solar'ın PV Modülleri'yle
ilgili olarak Müşteriye ve diğer her bir Hak Talebi Sahibine yönelik tüm
sorumluluk ve yükümlülüklerini karşılar. YINGLI SOLAR; SÖZLEŞMEYE,
GARANTİYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA HERHANGİ
BAŞKA BİR TEORİYE DAYANDIRILSIN VEYA DAYANDIRILMASIN;
PV
MODÜLLERİ'NDEN
VEYA
BUNLARIN
KURULUMUNDAN,
KULLANIMINDAN,
PERFORMANSINDAN
VEYA
PERFORMANS
GÖSTERMEMESİNDEN VEYA HERHANGİ BİR KUSUR VEYA
GARANTİ İHLALİNDEN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ
HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. KULLANIM
MAHRUMİYETİ, KAR MAHRUMİYETİ, GELİR MAHRUMİYETİ VE ÜRETİM
MAHRUMİYETİNE YÖNELİK HASARLAR ÖZELLİKLE REDDEDİLİR. Bazı
devletler, arızi veya dolaylı hasarlarda istisnaya veya sınırlandırmaya izin
vermezler, dolayısıyla yukarıdaki sınırlama, sizin için geçerli olmayabilir.
YINGLI SOLAR'IN UYGUN OLMAYAN PV MODÜLLERİNE DAİR
SORUMLULUĞU, MÜŞTERİNİN BELLİ PV MODÜLLERİNE KARŞILIK
ÖDEDİĞİ SATIN ALMA ÜCRETİYLE MAKUL NAKLİYE MASRAFLARININ
TOPLAMINI HİÇBİR ŞEKİLDE AŞAMAZ.
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6 GEÇERLİLİK
	Bu Sınırlı Garanti, 1 Eylül 2014 tarihinden sonra Yingli Solar fabrikalarından
sevk edilen ve aşağıdaki ürün ailelerine ait tüm PV Modülleri için geçerlidir:
YLXXXP (23b, 26b, 29b, 32b, 35b) Serisi

7 DİĞER
	Bu Yingli Solar PV Modülü Sınırlı Garantisi'nin herhangi bir kısım veya
hükmünün veya herhangi bir kişiye ve duruma uygulanmasının; geçersiz,
hükümsüz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse bu karar, tamamen
geçerli olan bu Yingli Solar PV Modülü Sınırlı Garantisi'nin diğer kısımlarını,
hükümlerini ve uygulamalarını etkilemez. Bu Sınırlı Garanti, farklı dillerde
mevcuttur. İngilizce dilindeki sürümüyle diğer herhangi bir dildeki sürümü
arasında herhangi bir nedenle uyuşmazlık olması halinde, İngilizce sürümü
geçerli olacaktır.
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