
 

 

 

 

 

Obowiązuje od 01.06.2016 
 
Grupy inwerterów ABB 
Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wszystkich grup 
szeregowych jedno i trójfazowych inwerterów ABB, PRO, 
CENTRAL PLUS, ULTRA oraz urządzeń dodatkowych 
(akcesoria do przedmiotowych inwerterów ABB). Dla grup 
produktów REACT niniejsze warunki gwarancji dotyczą 
jedynie REACT-UNO. Warunki gwarancji dla REACT-BATT 
zostały ujęte w osobnym dokumencie gwarancyjnym. 
 
Programy gwarancyjne dla inwerterów ABB  
Gwarancja STANDARD obejmuje pokrycie kosztów 
materiałów wykorzystanych do usunięcia awarii oraz naprawy 
w centrum serwisowym ABB lub w miejscu posadowienia / 
instalacji danego produktu objętego gwarancją STANDARD  
w zależności od podjętej przez ABB decyzji. Szczegółowy opis 
gwarancji STANDARD zawarty jest w Tabeli 1 poniżej. 
 
Gwarancja ASSURE obejmuje wszystkie warunki gwarancyjne 
uwzględnione dla gwarancji STANDARD oraz dodatkowo 
obejmuje wymianę jednostki wymiennej (SWAP) inwertera 
ABB bądź modułu inwertera ABB, pokrycie kosztów 
transportu oraz kosztów związanych z demontażem 
uszkodzonego urządzenia i ponownym montażem nowej 
jednostki w miejscu posadowienia / instalacji danego 
urządzenia (ryczałtowa opłata instalatora). Szczegółowy opis 
gwarancji ASSURE zawarty jest w Tabeli 1 poniżej. 
 
Programy gwarancyjne dla urządzeń dodatkowych 
(akcesoria do inwerterów ABB) 
Urządzenia dodatkowe (akcesoria do inwerterów ABB) 
obejmują również swym zakresem komponenty monitorujące 
oraz skrzynki przyłączeniowe dla inwerterów centralnych.  
Gwarancja na urządzenia dodatkowe (akcesoria  
do inwerterów ABB) obejmuje pokrycie kosztów materiałów 
wykorzystanych do usunięcia awarii oraz naprawy w centrum 
serwisowym ABB lub wymianę na nowe urządzenie 
dodatkowe (akcesorium do inwerterów ABB) w zależności  
od podjętej przez ABB decyzji. Szczegółowy opis gwarancji 
dla urządzeń dodatkowych (akcesoria do inwerterów ABB) 
zawarty jest w Tabeli 1 poniżej. 
 
Lista krajów objętych warunkami gwarancji zgodnie  
z niniejszym dokumentem 
Gwarancja ASSURE dostępna jest tylko dla krajów 
wskazanych poniżej, pod warunkiem, że urządzenie objęte 
niniejszym dokumentem zostało zainstalowane w takim kraju: 
 
Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka 
Brytania, Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Węgry, 
Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwajcaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Izrael, Włochy, 
Portugalia, Hiszpania, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia. 
 
Gwarancja STANDARD oraz gwarancja na urządzenia 
dodatkowe (akcesoria do inwerterów ABB) dostępne  
są również dla innych krajów, w których zostały zainstalowane 
urządzenia objęte niniejszym dokumentem.  

 
Okres gwarancji 
Okres gwarancji dla gwarancji STANDARD, ASSURE oraz 
gwarancji na urządzenia dodatkowe (akcesoria do inwerterów 
ABB) zintegrowane z inwerterem ABB wynosi 5 lat licząc od 
daty instalacji / uruchomienia inwertera ABB, ale w żadnym 
wypadku nie dłużej niż 66 miesięcy licząc od daty produkcji 
takiego inwertera ABB. 
 
Standardowy okres gwarancji na urządzenia dodatkowe 
(akcesoria do inwerterów ABB) sprzedawane oddzielnie 
wynosi 2 lata licząc od daty produkcji takiego urządzenia 
dodatkowego. 
 
Zgłoszenia gwarancyjne 
Zgłoszenia gwarancyjne przeprowadzane niezgodne  
z poniższą procedurą nie będą uznawane lub procedowane 
przez ABB. 
Zgłoszenia gwarancyjne mogą być dokonane: 
- Przez kontakt telefoniczny z Hotline. Lista krajów, dla 

których dostępny jest numer Hotline znajduje się na stronie 
ABB; 

- Online przez stronę internetową serwisu 
http://new.abb.com/power-converters-inverters/submit-
your-inquiry 

 
Poprawne zgłoszenie gwarancyjne musi zawierać wszystkie 
poniższe informacje: 
- Model inwertera ABB lub urządzenia, którego dotyczy 

zgłoszenie gwarancyjne; 
- Numer seryjny (S/N) oraz tydzień produkcji inwertera ABB 

(WK), którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne: oba 
numery możliwe są do odczytania na naklejce 
znamionowej na boku obudowy inwertera ABB (zalecane 
jest przesłanie zdjęcia naklejki inwertera ABB / urządzenia 
w formacie .jpg); 

- Dokładny opis problemu oraz numer błędu zgłaszanego 
przez inwerter ABB, którego dotyczy zgłoszenie 
gwarancyjne; 

- Dane firmy będącej uprawnionym z gwarancji (kompletne 
dane adresowe oraz dane osoby kontaktowej); 

- Dane firmy / osoby zgłaszającej awarię (kompletne dane 
adresowe oraz dane osoby kontaktowej); 

- Adres e-mail firmy uprawnionej z gwarancji (niezbędne  
do potwierdzenia zgłoszenia); 

- Dokładny adres instalacji inwertera ABB / urządzenia, 
którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne. 
 

Aby uszkodzony inwerter ABB / urządzenie mogło zostać 
wysłane do centrum serwisowego ABB, ABB nadaje 
zgłoszeniu numer RMA (numer zwrotu towaru w ramach 
gwarancji). Przesyłki nieposiadające numeru RMA nie będą 
akceptowane, a zgłoszenie gwarancyjne uznane za nieważne.  
 
 
 
 
 
 

Inwertery ABB 

Warunki gwarancyjne 

Gwarancja STANDARD, Gwarancja ASSURE oraz programy gwarancyjne  

na urządzenia dodatkowe (akcesoria do inwerterów ABB) 

http://new.abb.com/power-converters-inverters/submit-your-inquiry
http://new.abb.com/power-converters-inverters/submit-your-inquiry


Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego 
Zgłoszenie gwarancyjne może zostać zrealizowane na jeden  
z poniższych sposobów według indywidualnego uznania ABB: 
- Naprawa i zwrot; 
- Wymiana zgodnie z gwarancją ASSURE (tylko dla 

ASSURE); 
- Naprawa w miejscu posadowienia / instalacji danego 

produktu objętego gwarancją; 
- Zwrot ceny za produkt objęty gwarancją. 
 
Wymiana zgodnie z gwarancją ASSURE (wymiana SWAP): 
ABB wysyła moduł inwertera ABB lub całą jednostkę  
na wymianę przed dostarczeniem uszkodzonej jednostki  
do centrum serwisowego ABB. Według indywidualnego 
uznania ABB na wymianę może zostać przesłane nowe 
urządzenie, jednostka naprawiona bądź odpowiadający 
zamiennik.  
Wysłanie i dostawa urządzenia / jednostki na wymianę  
w żadnym przypadku nie oznacza uznania ani akceptacji 
zgłoszenia gwarancyjnego przez ABB. Akceptacja zgłoszenia 
gwarancyjnego zostaje dokonana dopiero po otrzymaniu 
uszkodzonego urządzenia / jednostki i przeprowadzeniu 
analizy. 
Klient zobowiązany jest do przygotowania uszkodzonego 
inwertera ABB / urządzenia do wysyłki (uwzględniając 
zapewnienie odpowiedniego opakowania na swój koszt  
i ryzyko) w przeciągu 7 dni od otrzymania nowego urządzenia 
/ jednostki zgodnie z powyższym. Ze względu,  
iż odpowiedzialność za transport uszkodzonego urządzenia / 
jednostki spoczywa na uprawnionym z gwarancji,  
w przypadku zagubienia przesyłki bądź jej uszkodzenia  
w czasie transportu ABB zastrzega sobie prawo do obciążenia 
uprawnionego z gwarancji kosztami takiego urządzenia / 
jednostki (wartość urządzenia / jednostki określana jest  
na moment wymiany urządzenia / jednostki),  
z uwzględnieniem kosztów administracyjnych oraz 
logistycznych.  
Urządzenie / jednostka przesłana na wymianę jest wyłączna 
własnością ABB do czasu, gdy uszkodzone urządzenie / 
jednostka nie zostanie dostarczone do centrum serwisowego 
ABB.  
Po zamknięciu zgłoszenia gwarancyjnego pozostały czas 
trwania gwarancji uszkodzonego urządzenia jednostki 
przenoszony jest na wymienione urządzenie / jednostkę,  
co oznacza, że wymienione urządzenie / jednostka będzie 
objęta gwarancją wyłącznie przez okres odpowiadający 
okresowi pozostałemu w ramach gwarancji uszkodzonego 
urządzenia /jednostki po zamknięciu zgłoszenia 
reklamacyjnego. 
 
Naprawa miejscu posadowienia / instalacji danego 
produktu objętego gwarancją 
W przypadku podjęcia przez ABB decyzji o wykonaniu 
naprawy gwarancyjnej w miejscu posadowienia / instalacji 
danego produktu objętego gwarancją (dotyczy to również 
wymiany SWAP) wskazanie wykwalifikowanego serwisanta 
należy wyłącznie do ABB. 
W przypadku wizyty serwisowej uprawniony z gwarancji 
zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i ryzyko oraz 
na warunkach wskazanych przez ABB dostępu do miejscu 
posadowienia / instalacji danego produktu objętego 
gwarancją, a także dostarczenia wszelkiego niezbędnego 
sprzętu koniecznego do uzyskania dostępu do instalacji (np. 
podnośnika). Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest 
również zapewnić, że instalacja oraz warunki pracy spełniają 
wszystkie standardy BHP. 
Jeżeli warunki pracy zdefiniowane przez ABB, w tym BHP nie 
zostaną spełnione, serwisant ABB może odmówić dokonania 
interwencji serwisowej. W przypadku nie spełnienia 
odpowiednich warunków zdefiniowanych przez ABB, w tym 

BHP, o których mowa powyżej uprawniony z gwarancji 
zostanie obciążony wszystkimi dodatkowymi kosztami. 
 
Sytuacje nieobjęte gwarancją (wykluczenia) 
Zgłoszenie gwarancyjne jest uznane za nieważne  
w następujących przypadkach: 
- Zgłoszenie ma miejsce po upływie okresu gwarancji; 
- Stwierdzono uszkodzenia mechaniczne spowodowane 

podczas transportu uszkodzonego urządzenia / jednostki; 
- Wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje urządzenia / 

jednostki bez autoryzacji uprawnionej osoby z ABB; 
- Dokonano nieprawidłowej instalacji / uruchomienia 

urządzenia / jednostki;  
- Zaniedbano bądź nieprawidłowo użytkowano urządzenie / 

jednostkę; 
- Wystąpiły czynniki zewnętrzne (przepięcie, awaria innych 

elementów instalacji, itp.); 
- Nieznajomość dokumentacji, włączając niedotrzymanie 

harmonogramu przeglądów; 
- Przypadki siły wyższej, wliczając uderzenia pioruna, 

przepięcia, klęski naturalne oraz pożary; 
- Analiza zwróconego urządzenia / jednostki nie wykazuje 

oznak uszkodzenia; 
- Brak lub nieprawidłowe przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa;  
- Użytkowanie w połączeniu z urządzeniami, przedmiotami 

bądź materiałami niedozwolonymi w dokumentacji. 
 
Powyższe przypadki nieobjęte gwarancją mogą zostać 
stwierdzone przez uprawnionego z gwarancji, serwisanta ABB 
podczas wizyty w miejscu posadowienia / instalacji urządzenia 
/ jednostki lub podczas naprawy uszkodzonego urządzenia / 
jednostki w centrum serwisowym ABB.  
W przypadku stwierdzenia przypadków nieobjętych 
gwarancją ABB obciąży uprawnionego z gwarancji kosztami 
logistycznymi, administracyjnymi, analizy, pracy pracowników 
zaangażowanych w zgłoszenie gwarancyjne po stronie ABB 
oraz wykorzystanych materiałów. 
W przypadku stwierdzenia przypadków nieobjętych 
gwarancją podczas naprawy w centrum serwisowym ABB, 
ABB wstrzyma wszelkie czynności naprawcze, a uprawniony 
z gwarancji zostanie o tym poinformowany oraz, jeśli będzie to 
możliwe, ABB przedstawi ofertę handlową na naprawę.  
Ze względu na ciągły rozwój nowych technologii urządzenie / 
jednostka przesłana na wymianę może nie być kompatybilna 
z istniejącym systemem. Gwarancja nie pokrywa jakichkolwiek 
kosztów ani koniecznych wydatków związanych lub 
poniesionych na konfigurację, zmodyfikowanie, 
unowocześnienie bądź dostosowanie urządzenia / jednostki 
do istniejącej instalacji.  
O ile nie zostało to inaczej uzgodnione w umowie, ABB nie 
pokrywa jakichkolwiek strat finansowych za nieprzesłaną do 
sieci energię w czasie jakichkolwiek działań serwisowych, 
napraw oraz przeglądów prewencyjnych. 
 
Jeśli zostaną podane nieprawidłowe dane (numer seryjny 
urządzenia / jednostki, kod błędu, itp. dotyczące zgłoszenia 
gwarancyjnego) zgłoszenie gwarancyjne jest uznawane za 
nieważne. 
 
Materiały oraz komponenty (np. ochronniki 
przeciwprzepięciowe, bezpieczniki) wykorzystane podczas 
przeglądów prewencyjnych nie są pokrywane przez 
gwarancję. 
 
Aspekty prawne i pozostałe warunki 
Umowa gwarancyjna zawarta jest pomiędzy ABB oraz 
uprawnionym z gwarancji (prawny właściciel urządzeń / 
jednostek objętych gwarancją zgodnie z niniejszym 
dokumentem). Z tego powodu zgłoszenia gwarancyjne 



wnoszone przez stronę trzecią są możliwe tylko w przypadku, 
gdy uprawniony z gwarancji przekaże pełnomocnictwo trzeciej 
stronie do reprezentowania interesów uprawnionego  
z gwarancji w swoim imieniu oraz trzecia strona wyrazi 
akceptację warunków określonych przez ABB w imieniu 
uprawnionego z gwarancji. W przypadku spełnienia 
wszystkich warunków określonych w zdaniu poprzedzającym 
warunki gwarancyjne będą obowiązywały uprawnionego  
z gwarancji, ale będą realizowane w ramach komunikacji 
pomiędzy ABB a stroną trzecią, którą upoważnił uprawniony  
z gwarancji.  
 
Niniejsza fabryczna gwarancja opisana w przedmiotowym 
dokumencie jest dodatkową gwarancją oferowaną 
nieodpłatnie przez ABB i w żaden sposób nie narusza 
warunków sprzedaży inwerterów ABB, wliczając  
w to gwarancję oferowaną przez podmiot, od którego 
urządzenie / jednostka zostały zakupione. 
Zawarte w niniejszym dokumencie warunki gwarancyjne będą 
nadrzędne nad warunkami gwarancyjnymi obowiązującymi do 
daty niniejszego dokumentu i będą obowiązywać dla urządzeń 

/ jednostek objętych niniejszym dokumentem od dnia 
obowiązywania niniejszego dokumentu.  
Warunki gwarancji opisane w niniejszym dokumencie 
regulowane są przez prawo włoskie. Wszelkie spory 
dotyczące ważności, interpretacji oraz spełnienia warunków 
niniejszego dokumentu kierowane będą i rozpatrywane 
wyłącznie przez Trybunał w Milanie.  
 
ABB wdrożyło Kodeks postępowania ABB, zatatuowany 
„Kodeks postępowania ABB”, który jest dostępny na stronie 
www.abb.com. Relacje z ABB i jej pracownikami powinny 
spełniać określone w nim założenia. 
 
Power One S.p.A. oświadcza, że zgodnie z artykułem 13 
włoskiego dekretu nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 roku, dane 
przekazywane przez klienta wykorzystywane będą wyłącznie 
w celach określonych w dokumencie o przetwarzaniu danych 
osobowych, który jest dostępny na stronie ABB 
www.abb.com 
  

http://www.abb.com/


Gwarancje STANDARD, ASSURE oraz na urządzenia dodatkowe (akcesoria do inwerterów ABB)) 
Tabela 1: Szczegóły warunków gwarancyjnych 

 

Opis 

 
Inwerter ABB 

 
Akcesoria 

Gwarancja STANDARD Gwarancja ASSURE 
Gwarancja na urządzenia 

dodatkowe 

Okres trwania standardowej 
gwarancji (w latach) 

5 5 

 
2 na urządzenia sprzedawane 

oddzielnie 
5 dla urządzeń 

zintegrowanych z inwerterem 
ABB 

 

Okres trwania rozszerzonej 
gwarancji (w latach) 

10 10 

 
Brak możliwości rozszerzenia 

gwarancji 
 

 
Materiał oraz naprawa w 

centrum serwisowym 
 

Wliczone Wliczone Wliczone 

 
Koszt demontażu i 

ponownego montażu 
inwertera ABB (warunki w 

opisie) 
 

Niewliczone Wliczone Niewliczone 

 
Ustawienie parametrów nowej 

jednostki 
 

Niewliczone Wliczone Niewliczone 

 
Koszt transportu uszkodzonej 
jednostki na wskazany przez 

ABB adres 
 

Niewliczone Wliczone Niewliczone 

 
Koszt transportu naprawionej 

jednostki lub wymiennika 
SWAP do klienta 

 

Niewliczone Wliczone Niewliczone 

 
Wymiana jednostki (lub jeśli 

istnieje możliwość naprawa u 
klienta) 

 

Niewliczone Wliczone Niewliczone 

Wsparcie techniczne Hotline 

 
Informacja dostępna u 

lokalnych przedstawicieli ABB 
 

Wliczone 
Informacja dostępna u 

lokalnych przedstawicieli ABB 

 
Dostępność (%) 

 
Niewliczone Niewliczone Niedostępne 

 
Przeglądy prewencyjne 

 
Niewliczone Niewliczone Niewliczone 

 
Dostępność 

 
Cały świat Lista na stronie 1 Cały świat 

 


