


Nedenstående ansvars- og garantirettigheder gælder for solcelleprodukter fra Top-
per Sun Energy Deutschland GmbH (i det efterfølgende “Topper Sun”) og uaf-
hængigt af Deres rettigheder i forhold til sælgeren. Rettigheder, som går ud over de 
rettigheder, der er beskrevet i dette dokument, kan ikke gøres gældende.

A. Produktgaranti
A.1 Topper Sun garanterer i en periode på 10 år fra leveringsdatoen fra lageret i 
Tyskland, at de moduler, der produceres og leveres af Topper Sun, er fri for materi-
ale- og forarbejdningsfejl, der måtte have indflydelse på produktets funktionsevne. 
Sælgers regres over for Topper Sun reguleres i henhold til de lovmæssige bestem-
melser.

A.2 Mangler i henhold til punkt A.1 skal indberettes skriftligt til sælgeren inden for 
den frist, der er anført i punkt 
A.1. Det antages i henhold til § 476 i den tyske civillovbog BGB, at der allerede på 
tidspunktet for risikooverførslen til Dem forekom en mangel i henhold til punkt 
A.1, såfremt denne mangel viser sig inden for seks måneder fra risikooverførslen, 
medmindre denne antagelse er uforenelig med Topper Suns leverede modul eller 
manglens art. De lovmæssige garantirettigheder finder anvendelse inden for den 
lovmæssige garantiperiode (24 måneder), og inden for denne periode udbedres 
eller erstattes mangelfulde moduler i henhold til punkt A.1, såfremt andet ikke er 
aftalt i det enkelte tilfælde.

A.3 Alle krav, der ikke er udtrykkeligt anført i disse særlige garantibetingelser, er 
udelukket. Udelukket er særligt ethvert krav på erstatning ved indirekte og/eller 
følgeskader (såsom tabt indfødningsgodtgørelse, renteudgifter, omkostninger til 
køb af erstatningsstrøm osv.) eller erstatning ved skader, som ikke er opstået på 
selve modulet, medmindre dette krav beror på forsæt eller grov uagtsomhed fra 
Topper Suns side eller på en krænkelse af liv, legeme eller helbred. De lovmæssige 
bestemmelser i produktansvarsloven forbliver uberørt. Omkostninger til udbygn-
ing af et defekt produkt, forsendelse til Topper Sun eller sælgeren samt genmonter-
ing/installation er udelukket fra denne produktgaranti.

B. Ydelsesgaranti
B.1 Ud over den produktgaranti, der er anført under punkt A, overtager Topper 
Sun i henhold til disse betingelser følgende supplerende ydelsesgarantier, som hen-
holdsvis gælder fra forsendelsesdatoen fra lageret: For moduler fra Topper Sun 
gælder en 12-årig garanti for modulernes ydeevne på mindst 90 % af den modulef-
fekt, der er anført i databladet, samt en yderligere efterfølgende 13-årig garanti på 
moduleffekten på mindst 80 % af den moduleffekt, der er anført i databladet.

B.2 Hvis modulets effekt underskrider 90 % hhv. 80 % af den moduleffekt, som 
er anført i databladet, i den nævnte garantiperiode, udligner Topper Sun efter 
eget valg den manglende effekt ved at reparere eller udskifte modulet eller ved 
at yde en betaling. Denne udligningsbetaling beregnes ud fra den proportionale 
købspris for modulet under hensyntagen til et fradrag på 4 % per år efter købet, 
indtil garantikravet gøres gældende. Ydelsesgarantien for disse udskiftnings- el-
ler ekstramoduler gælder kun for den resterende garantiperiode gældende for de 
oprindeligt leverede moduler på 10 hhv. 25 år. Hvis den modultype, der oprindeligt 
blev leveret, ikke eller ikke længere produceres, leveres de aktuelle standardtyper 
henholdsvis som erstatningsmoduler. For at kunne gøre garantikravet gældende 
skal det pågældende modul være blevet anvendt korrekt, det er navnlig forbudt at 
anvende modulet på mobile enheder såsom køretøjer og skibe.

B.3 Ydelsesgarantien gælder ikke for moduler, som ud over den garanterede mind-
steeffekt har andre mangler, som eksempelvis er blevet ødelagt eller beskadiget 
som følge af eksterne påvirkninger (inklusive force majeure) eller som følge af 
forandringer eller ukorrekt installation, anvendelse, drift, opbevaring, transport 
eller håndtering eller er blevet udsat for tredjeparters indgreb, særlig i forbindelse 
med en manglende overholdelse af Topper Suns installations-, drifts- og vedlige-
holdelsesforskrifter. Ydelsesgarantien gælder navnlig ikke ved følgende vilkår for 
modulanvendelsen

- drift under uegnede omgivende betingelser eller med uegnede metoder, som afvi-
ger fra produktspecifikationerne (datablad), driftsmanualen eller informationerne 
på typeskiltet,

- eksterne, ekstreme påvirkninger såsom direkte kontakt med havvand, røg, salt, 

kemiske stoffer eller andre forureninger,

- anvendelse på mobile (ikke faste) enheder såsom køretøjer, skibe osv.,

- anden ukorrekt anvendelse, f.eks. til uhensigtsmæssige formål, eller anvendelse 
på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de tekniske eller sikkerhedstekn-
iske forskrifter, der gælder i det land, hvor modulet anvendes,

-påvirkninger fra naturen, force majeure og andre uforudsigelige omstændigheder, 
som ligger uden for Topper Suns indflydelse, såsom jordskælv, tyfoner, hvirvel-
storme, vulkanudbrud, oversvømmelser, lynnedslag, snemængder, som på region-
alt plan er uventede osv..

Ydelsesgarantien bortfalder, hvis serienummeret eller typeskiltet er blevet udsat 
for ændringer, eller hvis disse af andre grunde ikke kan identificeres. Garantien 
bortfalder endvidere, hvis modulet er blevet fjernet fra det oprindelige monter-
ingssted. Modulets udseende såsom ridser, pletter, mekanisk slitage, rust, skimmel, 
optiske forringelser, som er opstået efter Topper Suns eller en sælgers/forhandlers 
levering, udgør ingen mangel, såfremt denne ændring af udseendet ikke påvirker 
strømproduktionen.

B.4 Som følge af denne garanti bortfalder andre krav over for Topper Sun, som ikke 
falder ind under B.2, særlig krav på skadeserstatning som følge af tabt fortjeneste, 
brugserstatning, indirekte skader og krav på erstatning for skader, der er opstået 
uden for selve produktet. Garantikrav over for installatøren/sælgeren forbliver dog 
uberørt. Topper Sun hæfter udelukkende i henhold til B.2. Andre krav er udeluk-
ket. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven er dog uberørt. Topper Suns ans-
var for skader som følge af grov uagtsomhed eller forsæt forbliver uberørt af denne 
ansvarsudelukkelse. Dette gælder også for krænkelse af liv, legeme og helbred som 
forårsaget af Topper Sun.

B.5 Ydelsesgarantien omfatter ikke omkostninger til tilbagesendelse af modulerne 
eller den nye levering af de reparerede eller udskiftede moduler. Den omfatter hel-
ler ikke omkostninger til montering eller genmontering af modulerne samt slut-
kundens eller sælgerens andre anvendelser.

B.6 Firmaet Topper Suns samlede ansvar er begrænset til det mangelfulde produkts 
købspris.

C. Beskadigelse af glas
Det glas, der er anvendt til modulerne, er produkter af meget høj kvalitet. Glasset 
kan generelt udelukkende beskadiges, hvis det udsættes for påvirkning fra eksterne 
elementer. Der kan derfor kun gøres krav gældende, hvis det kan påvises, at der 
ikke forekommer ekstern påvirkning, medmindre Topper Sun kan holdes ansvarlig 
i henhold til loven.

D. Fremsættelse
af rettigheder. De her anførte rettigheder kan udelukkende fremsættes efter forevis-
ning af den originale følgeseddel hhv. faktura med anført købsdato og forhandler-
stempel med underskrift. Fremsættelse sker over for den pågældende forhandler. 
Hvis ydelsesgarantien gøres gældende, måles moduleffekten under standard-test-
betingelser (25°C celletemperatur, indstråling 1.000 W/m² og frekvens AM 1,5) 
i henhold til IEC. Topper Sun accepterer ingen tilbagesendelse af moduler, uden 
at Topper Sun selv skriftligt har opfordret hertil. Denne garanti og ydelsesgaranti 
gælder for moduler, der er leveret efter den 01.05.2010.

E. Garantiyder
Topper Sun Energy Deutschland GmbH, Jakobshöhe 16 i 41066 Mönchenglad-
back, Tyskland, er garantiyder.

Det er udelukkende tysk ret uden henvisningsbestemmelserne i den internationale 
civile ret, der finder anvendelse på disse særlige garantibetingelser.
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