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I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:
1. Na podstawie niniejszej Umowy Gwarancyjnej P.P. OKNOPLUS sp. z o.o., zwany dalej równie¿ 

Gwarantem, udziela gwarancji jakoœci towaru nabytego przez Klienta na podstawie wymienionej 
na wstêpie umowy.

2. W ramach gwarancji P.P. OKNOPLUS zobowi¹zuje siê do bezp³atnego usuniêcia stwierdzonych 
w okresie gwarancji wad lub usterek towaru zgodnie z zakresem gwarancji okreœlonym w pkt IV 
niniejszej umowy. 

3. Gwarancja jest wa¿na na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Gwarancja wynikaj¹ca z niniejszej umowy dotyczy nabytego towaru i nie ma charakteru gwarancji 

imiennej. W przypadku jednak, gdy na uprawnienia wynikaj¹ce z niniejszej gwarancji powo³ywaæ 
siê bêdzie osoba, która nie by³a stron¹ umowy z P.P. OKNOPLUS, wymienionej na wstêpie, 
wymagane jest przed³o¿enie wa¿nej Umowy Gwarancyjnej, a w przypadku jej braku, przed³o¿enie 
dokumentu potwierdzaj¹cego przejœcie w³asnoœci towaru nabytego od P.P. OKNOPLUS  
(np. umowy zbycia nieruchomoœci lub lokalu) na osobê wystêpuj¹c¹ z reklamacj¹ oraz wykazanie 
terminu nabycia towaru od P.P. OKNOPLUS z zastrze¿eniem postanowieñ punktu I.6 poni¿ej.

5. W przypadku, gdy monta¿ towaru nabytego od P.P. OKNOPLUS wykonywany jest we w³asnym 
zakresie przez Klienta, odpowiedzialnoœæ P.P. OKNOPLUS z tytu³u gwarancji zostaje wy³¹czona 
w przypadku, gdy monta¿ wykonany zosta³ niezgodnie z projektem lub zasadami sztuki 
budowlanej.  

6. W przypadku nieuzasadnionego zg³oszenia reklamacji Klient zobowi¹zany jest do pokrycia 
uzasadnionych kosztów dojazdu serwisu gwarancyjnego w celu stwierdzenia wystêpowania 
zg³oszonych przez Klienta wad lub usterek towaru. Postanowienie to nie dotyczy umów 
z Konsumentami.  

7. Niniejsza Umowa gwarancyjna na towary nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ 
wynikaj¹cych z przepisów Kodeksu Cywilnego odpowiedzialnoœci z tytu³u rêkojmi za wady 
fizyczne. 

II. FORMA REKLAMACJI
1. Reklamacjê nale¿y zg³osiæ w punkcie sprzeda¿y, w którym wyroby zosta³y zakupione lub 

bezpoœrednio w siedzibie P.P. OKNOPLUS.
2. Reklamacja mo¿e zostaæ z³o¿ona w formie pisemnej lub ustnie. W przypadku zg³oszenia 

reklamacji w formie ustnej pracownik P.P. OKNOPLUS sporz¹dzi pisemny protokó³ przyjêcia 
reklamacji, zawieraj¹cy szczegó³owy opis zg³aszanych przez Klienta wad lub usterek.

3. Dla usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacja powinna zawieraæ opis usterki oraz numer 
identyfikacyjny  tj. numer pozycji w umowie sprzeda¿y towaru, us³ugi.

4. Roszczenia wynikaj¹ce z niniejszej umowy gwarancyjnej wygasaj¹ w przypadku, gdy reklamacja 
nie zostanie zg³oszona w terminie dwóch miesiêcy od dnia wykrycia przez Klienta wady lub usterki 
wyrobu. 

III. OKRES GWARANCJI
1. P.P. OKNOPLUS udziela gwarancji na okres:

- 7 lat na konstrukcjê: okien, drzwi balkonowych, werandowych i wewnêtrznych PCV,
- 5 lat na konstrukcjê drzwi przesuwnych, wejœciowych PCV,
- 5 lat na wype³nienia konstrukcji tj. szyby, panele drzwiowe, 
- 1 rok na wyposa¿enie dodatkowe.

2. Ochrona gwarancyjna trwa od dnia sporz¹dzenia protoko³u odbioru towaru przez Klienta, 
z zastrze¿eniem, ¿e P.P. OKNOPLUS mo¿e siê powstrzymaæ z wykonaniem zobowi¹zañ z tytu³u 
gwarancji do czasu uzyskania od Klienta ca³oœci wynagrodzenia wynikaj¹cego za wyrób.

IV. ZAKRES GWARANCJI I JEJ WY£¥CZENIA
1. W okresie gwarancji P.P. OKNOPLUS usuwa bezp³atnie wady lub usterki powsta³e w trakcie 

produkcji lub wynikaj¹ce z wad materia³u i zobowi¹zuje siê do naprawy wyrobu wadliwego lub jego 
wymiany na nowy

2. Podstawowym sposobem wykonania zobowi¹zañ gwarancyjnych jest nieodp³atne usuniêcie wad 
lub usterek. W przypadku, gdy nieodp³atne usuniêcia wad lub usterek nie bêdzie mo¿liwe lub 
wymaga³oby poniesienia kosztów niewspó³miernie wysokich w stosunku do wartoœci towaru 
objêtego reklamacj¹ P.P. OKNOPLUS mo¿e podj¹æ decyzjê o wymianie towaru na nowy.

3. Usterka lub wada zostanie usuniêta w terminie do 21 dni od daty z³o¿enia zasadnego zg³oszenia 
reklamacji. W przypadku usterki lub wady, których usuniêcie wymaga wykonania 
skomplikowanych prac, termin ich usuniêcia mo¿e zostaæ przed³u¿ony o czas potrzebny 
na wyprodukowanie reklamowanego wyrobu, w którym usterka wyst¹pi³a, nie d³u¿szy jednak ni¿ 
o kolejne 40 dni. O przed³u¿eniu terminu usuniêcia usterki lub wady P.P. OKNOPLUS powiadamia 
Klienta w terminie do 21 dni od daty z³o¿enia reklamacji ze wskazaniem przyczyn przed³u¿enia 
terminu.

4. Gwarancja nie obejmuje wad lub usterek powsta³ych w wyniku:
- zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem,
- zmian konstrukcyjnych w wyrobie dokonanych przez Klienta bez zgody Producenta,

 

- monta¿u wyrobu niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej,
- eksploatacji wyrobu niezgodnej z do³¹czonymi Zasadami u¿ytkowania okien/drzwi,
- zaniechania konserwacji wyrobu,
- napraw prowadzonych przez osoby niekompetentne, tj. osoby nie bêd¹ce odpowiednio 
wyszkolone, nie posiadaj¹ce praktycznego doœwiadczenia i wiedzy dla prawid³owego 
przeprowadzenia koniecznych czynnoœci  
- wymontowania wyrobu z miejsca pierwotnego monta¿u /wskazanego przez Klienta/ 
i powtórnego zamontowania w innym miejscu,
- dzia³ania czynników zewnêtrznych takich jak ogieñ, sole, kwasy i inne substancje chemiczne 
/w tym cement, wapno, œrodki œcieraj¹ce i czyszcz¹ce powoduj¹ce ubytki materia³owe lub rysy/
- zniszczeñ i uszkodzeñ spowodowanych przez klêski ¿ywio³owe tj. powódŸ, po¿ar, huragan 

5. Gwarancja nie obejmuje:
- elementów i akcesoriów podlegaj¹cych normalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji wyrobu, je¿eli 
zu¿ycie to nie skutkuje obni¿eniem wartoœci u¿ytkowej towaru, 
- uszkodzeñ mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz uszkodzeñ powsta³ych w wyniku 
niestabilnoœci murów, nadpro¿y i posadzki w których zosta³y zamontowane okna/ drzwi,
- uszkodzeñ mechanicznych szyb, pêkniêæ szyb powsta³ych w trakcie eksploatacji,
- wad szyb dopuszczonych w normach PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1
- barwy szk³a jako cechy w³asnej szyby zespolonej, która jest niezale¿na od Gwaranta,
- przepuszczalnoœæ powietrza dla okien/drzwi wynikaj¹cych z si³y wiatru o ciœnieniu 600Pa (4 klasa 
przepuszczalnoœci powietrza) zgodnie z PN-EN 1435-1+A1:2010 posiadaj¹ referencyjny 
wspó³czynnik infiltracji powietrza 0,75 (m³/h*m) dla ciœnienia 100 Pa, co jest zgodne z wy¿ej 
wymienionymi i obowi¹zuj¹cymi normami., 
- czynnoœci regulacyjnych si³y docisku skrzyd³a opisanych w za³¹czonej instrukcji.

6. Gwarancja nie obejmuje wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przez Klienta towaru 
i opisanych w protokole odbioru. Realizacja uprawnieñ Klienta w przypadku powy¿szych wad lub 
usterek nastêpuje w ramach rêkojmi za wady fizyczne.

7. Ze wzglêdu na technologiê wykonania moskitier, stanowi¹cych element dodatkowego 
wyposa¿enia stolarki, Gwarancja nie obejmuje odkszta³ceñ uszczelek, drobnych zarysowañ 
profili, ram i skrzyde³ lub innych uszkodzeñ, powsta³ych na skutek u¿ycia, monta¿u lub demonta¿u 
elementów dodatkowego wyposa¿enia stolarki, które stanowi¹ wynik normalnej eksploatacji 
stolarki oraz elementów jej dodatkowego wyposa¿enia. 

8. W przypadku, gdy wraz z zamówion¹ stolark¹ Klient dokona³ zakupu moskitier od Gwaranta, po 
ka¿dorazowym ich monta¿u lub demonta¿u Klient zobowi¹zany jest do sprawdzenia 
prawid³owoœci funkcjonowania stolarki i moskitier. Z uwagi na uproszczon¹ technologiê 
wykonania i monta¿u moskitier, Gwarant nie podnosi odpowiedzialnoœci wobec Klienta ani osób 
trzecich za szkody, jakie mog¹ powstaæ na skutek od³¹czenia siê moskitier od stolarki. 

V. ZASADY REALIZACJI OCHRONY GWARANCYJNEJ
1. Gwarancja dotyczy wy³¹cznie wad ujawnionych w przedmiocie umowy sprzeda¿y.
2.   W zwi¹zku z postêpem technologicznym w okresie trwania gwarancji mog¹ wyst¹piæ zmiany 

konstrukcyjne poszczególnych elementów sk³adowych towaru. W zwi¹zku z tym Gwarant 
zastrzega sobie prawo, w przypadku wycofania z rynku elementu wymagaj¹cego naprawy lub 
wymiany, do zast¹pienia tego elementu innym, o co najmniej takiej samej jakoœci i spe³niaj¹cym te 
same funkcje.

3. Przed podpisaniem dokumentu odbioru Klient zobowi¹zany jest do iloœciowego i jakoœciowego 
sprawdzenia wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mog¹ byæ podstaw¹ reklamacji 
po odbiorze. Za wady jawne uwa¿a siê: niezgodnoœci wymiarów, podzia³ów, kolorów oraz 
uszkodzenia mechaniczne szyb lub profili typu rysy, pêkniêcia, estetykê zgrzania naro¿y itp.

4. W przypadku sporu, co do zakresu odpowiedzialnoœci gwarancyjnej Gwaranta  ka¿da ze stron 
mo¿e skierowaæ sprawê do oceny przez niezale¿nego eksperta uzgodnionego z drug¹ stron¹. 
Strony zobowi¹zuj¹ siê respektowaæ wyniki ekspertyzy wykonanej w takim przypadku.

5. Koszty ekspertyzy, o której mowa w pkt. 4  P.P. OKNOPLUS ponosi jedynie wówczas, gdy 
w ekspertyzie wskazano, ¿e stwierdzone wady lub usterki s¹ objête jego odpowiedzialnoœci¹ 
gwarancyjn¹.

VI. ZASADY U¯YTKOWANIA OKIEN/ DRZWI
1. Transport i sk³adowanie

- transport i sk³adowanie musi odbywaæ siê w pozycji pionowej,
- na czas transportu towary nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem i porysowaniem,
- okna nale¿y sk³adowaæ do czasu monta¿u w miejscu nie nara¿onym na bezpoœrednie dzia³anie 
promieni s³onecznych oraz wysokiej temperatury,
- w przypadku monta¿u przewidzianego w okresie póŸniejszym nale¿y usun¹æ foliê ochronn¹ 
najpóŸniej do 3 miesiêcy od daty odbioru okien/drzwi.

2. Monta¿
- w przypadku wczeœniejszego usuniêcia folii ochronnej nale¿y ponownie na czas monta¿u oraz  
prac wykoñczeniowych zabezpieczyæ okna/drzwi,
- monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

 

 
 

- okna/ drzwi chroniæ przed zabrudzeniami pian¹ monta¿ow¹, zapraw¹ murarsk¹ klejami itp., 
a elementy okucia dodatkowo przed nadmiernym zapyleniem,
- po zamontowaniu nale¿y sprawdziæ czystoœæ okuæ, a w przypadku ich zabrudzenia dokonaæ ich 
oczyszczenia i nasmarowania,
- po zamontowaniu nale¿y dokonaæ regulacji okuæ, 
- usun¹æ foliê ochronn¹ w okresie nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c - o ile nie zosta³o to uczynione 
na etapie sk³adowania okien.

3. Zabezpieczenie stolarki:
- W ci¹gu miesi¹ca od monta¿u nale¿y usun¹æ foliê ochronn¹ z profili, o ile nie zosta³o to 
uczynione wczeœniej. Po tym okresie, usuniêcie folii ochronnej z okien mo¿e byæ bardzo 
pracoch³onne. Ponadto konstrukcje nara¿one s¹ na przebarwienia w wyniku reakcji PCV/ALU 
z foli¹ ochronn¹.
- Na czas prac wykoñczeniowych nale¿y szczelnie zabezpieczyæ okna / drzwi taœmami i foliami 
przed mo¿liwymi zabrudzeniami, takimi jak piana monta¿owa, zaprawa murarska czy kleje lub 
farby, py³. W trakcie prowadzenie prac tynkarskich i malarskich okna / drzwi musz¹ pozostaæ 
zamkniête. 
- Okucia okienne nale¿y chroniæ przed zapyleniem. 
- Stolarka wyposa¿ona w kontaktrony jest badana u Producenta oraz przez grupê monta¿ow¹ 
na etapie monta¿u pod k¹tem prawid³owego dzia³ania styków kontaktronów. Przy konfiguracji 
systemów alarmowych nale¿y bezwzglêdnie dotrzymywaæ wartoœci parametrów elektrycznych 
przewidzianych w za³¹czonej instrukcji kontaktronu. Podanie napiêcia o parametrach innych ni¿ 
w instrukcji skutkuje nieodwracalnym mechanicznym i cieplnym zniszczeniem kontaktronu.

4. Transport materia³ów budowlanych na terenie inwestycji 
- Transport materia³ów budowlanych przeznaczonych do prac wykoñczeniowych nie mo¿e 
odbywaæ siê w sposób nara¿aj¹cy na uszkodzenie konstrukcji okien lub drzwi balkonowych, 
wejœciowych, przesuwnych HST. Newralgicznym miejscem s¹ progi oraz ramy konstrukcji.
- W razie koniecznoœci takiego transportu nale¿y pozostawiæ niezabudowany stolark¹ otwór 
technologiczny i wykorzystywaæ go do dostawy materia³ów, a zabudowaæ na koñcu.

5. Zakoñczenie prac wykoñczeniowych
- Po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych nale¿y sprawdziæ czystoœæ okuæ, a w przypadku ich 
zabrudzenia oczyœciæ i nasmarowaæ w sposób wskazany w umowie gwarancyjnej. Nie wolno 
doprowadzaæ do „zapiekania” okuæ. 
- Po zakoñczeniu prac wykoñczeniowych wskazane jest ponowne wyregulowanie okien. Koszt 
takiej us³ugi jest niewielki w stosunku do wartoœci okien, a gwarantuje komfort podczas 
u¿ytkowania okien. 
- Drzwi Alu wyposa¿one s¹ w monta¿owa wk³adkê cylindryczn¹ zamka o rozmiarze 30/55. 
Wskazane jest, aby po ukoñczeniu wszystkich prac wykoñczeniowych wymieniæ wk³adkê 
monta¿ow¹ na docelow¹. Nale¿y zawsze pamiêtaæ, aby wymiary geometryczne nowej wk³adki 
by³y identyczne z wk³adk¹ monta¿ow¹.

6. Ochrona Stolarki przed: 
- gor¹cymi przedmiotami /tj. palniki,  grza³ki, czajniki z gotuj¹c¹ wod¹/,
- przedmiotami ostrymi mog¹cymi uszkodziæ okno/ drzwi,
- œrodkami czystoœci powoduj¹cymi zarysowania,
- œrodkami chemicznymi ¿r¹cymi i innymi mog¹cymi spowodowaæ zniszczenie profili, szyb,  
uszczelek, okuæ, 
- malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, œrodkami konserwuj¹cymi i ochronnymi 
przeznaczonymi do innych celów.

7. Najczêstsze skutki braku zabezpieczenia okien: 
- trwa³e uszkodzenia lub odbarwienia konstrukcji, oklein dekoracyjnych profili,
- trwa³e odbarwienie pow³oki pakietu szybowego lub jego zarysowanie,
- niew³aœciwa i ciê¿ka praca okuæ.

8. Mycie 
- ewentualne zabrudzenia spowodowane: zapraw¹ tynkarsk¹, rdz¹, klejem, farbami, œrodkami 
impregnacyjnymi nale¿y bezzw³ocznie usuwaæ w sposób wskazany w umowie gwarancyjnej. 
Do tego typu zabrudzeñ stosowaæ wy³¹cznie odpowiednie dla twardego PCV chemiczne œrodki 
czyszcz¹ce i poleruj¹ce. Nie skrobaæ powierzchni profili i szyb!
- do mycia okien u¿ywaæ tradycyjnych œrodków myj¹cych /bez rozpuszczalników!/,
- po ka¿dym myciu okna/drzwi nale¿y sprawdziæ dro¿noœæ kana³ów odp³ywowych.

9.  Konserwacja
- uszczelki nale¿y przecieraæ wazelin¹ techniczn¹ przynajmniej 1 raz w roku w celu zachowania 
w³aœciwej sprê¿ystoœci i elastycznoœci warunkuj¹cej m.in. szczelnoœæ okna.
- okucia nale¿y przesmarowaæ /zgodnie z za³¹czon¹ instrukcj¹/ wazelin¹ techniczn¹ lub smarem 
silikonowym przynajmniej 1 raz w roku w celu utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy elementów.
- stosowane œrodki pielêgnacyjno-czyszcz¹ce nie mog¹ zawieraæ kwasów, zasad, ¿ywic, które 
naruszaj¹ pow³okê antykorozyjn¹ okuæ.

W razie w¹tpliwoœci nale¿y zasiêgn¹æ porady w punkcie sprzeda¿y, w którym wyroby zosta³y kupione.


