


I. OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI: 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Gwarancyjnej P.P. OKNOPLUS sp. z o.o., 

zwany dalej również Gwarantem, udziela gwarancji jakości towaru nabytego 
przez Klienta na podstawie wymienionej na wstępie urnowy. 

2. W ramach gwarancji P.P. OKNOPLUS zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad lub usterek towaru zgodnie z 
zakresem gwarancji określonym w pkt IV niniejszej umowy. 

3. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Gwarancje wynikająca z niniejszej umowy dotyczy nabytego towaru i nie ma 

charakteru gwarancji imiennej. W przypadku jednak, gdy na uprawnienia 
wynikające z niniejszej gwarancji powoływać się będzie osoba, która nie była 
stroną umowy z P.P. OKNOPLUS, wymienionej na wstępie, wymagane jest 
przedłożenie ważnej Umowy Gwarancyjnej, a w przypadku jej braku, 
przedłożenie dokumentu potwierdzającego przejście własności towaru
nabytego od P.P. OKNOPLUS (np. umowy zbycia nieruchomości lub lokalu} na 
osobę występującą z reklamacją oraz wykazanie terminu nabycia towaru od P.P. 
OKNOPLUS z zastrzeżeniem postanowień punktu 1. 6 poniżej. 

5. W przypadku, gdy montaż towaru nabytego od P.P. OKNOPLUS wykonywany 
jest we własnym zakresie przez Klienta, odpowiedzialność P.P. OKNOPLUS z 
tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku, gdy montaż wykonany został 
niezgodnie z projektem lub zasadami sztuki budowlanej. 

6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązany jest 
do pokrycia uzasadnionych kosztów dojazdu serwisu gwarancyjnego w celu 
stwierdzenia występowania zgłoszonych przez Klienta wad lub usterek towaru. 
P ostanowienie to nie dotyczy umów z Konsumentami. 

7. Niniejsza Umowa gwarancyjna na towary nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

li. FORMAREKLAMACJI 
1. Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym wyroby zostały 

zakupione lub bezpośrednio w siedzibie P.P. OKNOPLUS. 
2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej lub ustnie. W przypadku 

zgłoszenia reklamacji w formie ustnej pracownik P.P. OKNOPLUS sporządzi 
pisemny protokół przyjęcia reklamacji, zawierający szczegółowy opis 
zgłaszanych przez Klienta wad lub usterek. 

3. Dla usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacja powinna zawierać opis 
usterki oraz numer identyfikacyjny tj. numer pozycji w umowie sprzedaży 
towaru, usługi. 

4. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy gwarancyjnej wygasają w 

przypadku, gdy reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie dwóch miesięcy 
od dnia wykrycia przez Klienta wady lub usterki wyrobu. 

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

-7 lat na konstrukcję: okien i drzwi balkonowych, 
-5 lat na konstrukcję drzwi przesuwnych, wejściowych PCV, werandowych i 
wewnętrznych, 
-5 lat na wypełnienia konstrukcji tj. panele drzwiowe, 

-5 la! na szczelność pakietów szybowych, 
-1 rok na wyposażenie dodatkowe. 

2. Ochrona gwarancyjna trwa od dnia sporządzenia protokołu odbioru towaru 
przez Klienta, z zastrzeżeniem, że P.P. OKNOPLUS może się powstrzymać z 
wykonaniem zobowiązań z tytułu gwarancji do czasu uzyskania od Klienta 
ca/ości wynagrodzenia wynikającego za wyrób. 

IV. ZAKRES GWARANCJI I JEJ WYŁĄCZENIA 
1. W okresie gwarancji P.P. OKNOPLUS usuwa bezpłatnie wady lub usterki 

powstałe w trakcie produkcji lub wynikające z wad materiału i zobowiązuje się do 
naprawy wyrobu wadliwego lub jego wymiany na nowy 

2. Podstawowym sposobem wykonania zobowiązań gwarancyjnych jest 
nieodpłatne usunięcie wad lub usterek. W przypadku, gdy nieodpłatne usunięcia 
wad lub usterek nie będzie możliwe lub wymaga/oby poniesienia kosztów 
niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości towaru objętego reklamacją 
P. P. OKNOPLUS może podjąć decyzję o wymianie towaru na nowy. 

3. Usterka lub wada zostanie usunięta w terminie do 21 dni od daty złożenia 
zasadnego zgłoszenia reklamacji. W przypadku usterki lub wady, których 
usunięcie wymaga wykonania skomplikowanych prac, termin ich usunięcia 
może zostać przedłużony o czas potrzebny na wyprodukowanie
reklamowanego wyrobu, w którym usterka wystąpiła, nie dłuższy jednak niż 
o kolejne 40 dni. O przedłużeniu terminu usunięcia usterki lub wady P.P. 
OKNOPLUS powiadamia Klienta w terminie do 21 dni od daty złożenia 
reklamacji ze wskazaniem przyczyn przedłużenia terminu. 

-montażu wyrobu niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, 
eksploetecji wyrobu niezgodnej z dołączonymi Zasadami użytkowania 

okien/drzwi, 
-zaniechania konserwacji wyrobu, 

napraw prowadzonych przez osoby niekompetentne, tj. osoby nie będące 
odpowiednio wyszkolone, nie posiadające praktycznego doświadczenia i 
wiedzy dla prawidłowego przeprowadzenia koniecznych czynności 
- wymontowania wyrobu z miejsca pierwotnego montażu /wskazanego przez 
Klienta/ i powtórnego zamontowania w innym miejscu, 
- działania czynników zewnętrznych takich jak ogień, sole, kwasy i inne 
substancje chemiczne /w tym cement, wapno, środki ścierające i czyszczące 
powodujące ubytki materia/owe lub rysy/ 
- zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe tj. powódż, 
pożar, huragan 

5. Gwarancja nia obejmuje: 
elementów i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie 

eksploatacji wyrobu, jeżeli zużycie to nie skutkuje obniżeniem wartości 
użytkowej towaru, 

uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz uszkodzeń 
powstałych w wyniku niestabilności murów, nadproży i posadzki w których 
zostały zamontowane okna/ drzwi, 
-uszkodzeń mechanicznych szyb, pęknięć szyb, 
-wad szyb dopuszczonych w normach PN-EN ISO 12543-6, P N-EN 1096-1 
• barwy szkła jako cechy własnej szyby zespolonej, która jest niezależna od 
Gwaranta, 
- przepuszczalność powietrza dla okien/drzwi wynikających z siły wiatru o 
ciśnieniu 600Pa (4 klasa przepuszczalności powietrza) zgodnie z PN-EN 1435-
1+A1 :2010 posiadają referencyjny współczynnik infiltracji powietrza 0,75 
(ml/h*m) dla ciśnienia 100 P a, co jest zgodne z wyżej wymienionymi i 
obowiązującymi normami., 

czynności regulacyjnych siły docisku skrzydła opisanych w załączonej 
instrukcji. 

8. Gwarancja nie obejmuje wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przez 
Klienta towaru i opisanych w protokole odbioru. Realizacja uprawnień Klienta w 
przypadku powyższych wad lub usterek następuje w ramach rękojmi za wady 
fizyczne. 

7. Za względu na technologię wykonania moskitier, stanowiących element 
dodatkowego wyposażenia stolarki, Gwarancja nie obejmuje odkształceń 
uszczelek, drobnych zarysowań profili, ram i skrzydeł lub innych uszkodzeń, 
powstałych na skutek użycia, montażu lub demontażu elementów dodatkowego 
wyposażenia stolarki, które stanowią wynik normalnej eksploatacji stolarki oraz 
elementów jej dodatkowego wyposażenia. 

8. W przypadku, gdy wraz z zamówioną stolarką Klient dokonał zakupu moskitier 
od Gwaranta, po każdorazowym ich montażu lub demontażu Klient 
zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania stolarki i 
moskitier. Z uwagi na uproszczoną technologię wykonania i montażu moskitier, 
Gwarant nie podnosi odpowiedzialności wobec Klienta ani osób trzecich za 
szkody, jakie mogą powstać na skutek odłączenia się moskitier od stolarki. 

V. ZASADY REALIZACJI OCHRONY GWARANCYJNEJ 
1. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad ujawnionych w przedmiocie umowy 

sprzedaży. 
2. W związku z postępem technologicznym w okresie trwania gwarancji mogą 

wystąpić zmiany konstrukcyjne poszczególnych elementów składowych towaru. 
W związku z tym Gwarant zastrzega sobie prawo, w przypadku wycofania z 
rynku elementu wymagającego naprawy lub wymiany, do zastąpienia tego 
elementu innym, o co najmniej takiej samej jakości i spełniającym te same 
funkcje. 

3. Przed podpisaniem dokumentu odbioru Klient zobowiązany jest do ilościowego i 
jakościowego sprawdzenia wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą 
być podstawą reklamacji po odbiorze. Za wady jawne uważa się: niezgodności 
wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb lub profili 
typu rysy, pęknięcia, estetykę zgrzania naroży itp. 

4. W przypadku sporu, co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta 
każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta 
uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować 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, że stwierdzone wady lub usterki są 
objęte jego odpowiedzialnością gwarancyjną. 

VI. ZASADYUżvTKOWANIAOKIEN/DRZWI 
1. Transport i składowanie 

okna/ drzwi chronić przed zabrudzeniami pianą montażową, zaprawą 
murarską klejami itp., a elementy okucia dodatkowo przed nadmiernym 
zapyleniem, 

po zamontowaniu należy sprawdzić czystość okuć, a w przypadku ich 
zabrudzenia dokonać ich oczyszczenia i nasmarowania, 
• po zamontowaniu należy dokonać regulacji okuć, 
-usunąć folię ochronną w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc -o ile nie zostało to 
uczyniona na etapie składowania okien. 

3. Zabezpieczania stolarki: 
-W ciągu miesiąca od montażu należy usunąć folię ochronną z profili, o ile nie 
zostało to uczynione wcześniej. Po tym okresie, usunięcie folii ochronnej z okien 
może być bardzo pracochłonne. Ponadto konstrukcje narażone są na 
przebarwienia w wyniku reakcji PCV/ALU z folią ochronną. 
- Na czas prac wykończeniowych należy szczelnie zabezpieczyć okna I drzwi 
taśmami i foliami przed możliwymi zabrudzeniami, takimi jak piana montażowa, 
zaprawa murarska czy kleje lub farby, pył. W trakcie prowadzenie prac 
tynkarskich i malarskich okna / drzwi muszą pozostać zamknięte. 
-Okucia okienne należy chronić przed zapyleniem. 

Stolarka wyposażona w kontaktrony jest badana u P roducenta oraz przez 
grupę montażową na etapie montażu pod kątem prawidłowego działania styków 
kontaktronów. P rzy konfiguracji systemów alarmowych należy bezwzględnie 
dotrzymywać wartości parametrów elektrycznych przewidzianych w załączonej 
instrukcji kontaktronu. P odanie napięcia o parametrach innych niż w instrukcji 
skutkuje nieodwracalnym mechanicznym i cieplnym zniszczeniem kontaktronu. 

4. Transport materia/ów budowlanych na terania inwestycji 
- Transport materiałów budowlanych przeznaczonych do prac
wykończeniowych nie może odbywać się w sposób narażający na uszkodzenie 
konstrukcji okien lub drzwi balkonowych, wejściowych, przesuwnych HST. 
Newralgicznym miejscem są progi oraz ramy konstrukcji. 
- W razie konieczności takiego transportu należy pozostawić niezabudowany 
stolarką otwór technologiczny i wykorzystywać go do dostawy materiałów, a 
zabudować na końcu. 

5. Zakończenie prac wykończeniowych 
Po zakończeniu prac wykończeniowych należy sprawdzić czystość okuć, a w 

przypadku ich zabrudzenia oczyścić i nasmarować w sposób wskazany w 

umowie gwarancyjnej. Nie wolno doprowadzać do „zapiekania" okuć. 
Po zakończeniu prac wyko(1czeniowych wskazane jest ponowne 

wyregulowanie okien. Koszt takiej usługi jest niewielki w stosunku do wartości 
okien, a gwarantuje komfort podczas użytkowania okien. 
- Drzwi Alu wyposażone są w montażowa wkładkę cylindryczną zamka o 
rozmiarze 30/55. Wskazane jest, aby po ukończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych wymienić wkładkę montażową na docelową. Należy zawsze 
pamiętać, aby wymiary geometryczna nowej wkładki były identyczne z wkładką 
montażową. 

6. Ochrona Stolarki przed: 
-gorącymi przedmiotami /tj. palniki, grzałki, czajniki z gotującą wodą/, 
-przedmiotami ostrymi mogącymi uszkodzić okno/ drzwi, 
-środkami czystości powodującymi zarysowania, 

środkami chemicznymi żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie 
profili, szyb, uszczelek, okuć, 
-malowaniem powierzchni profili farbami, lakierami, środkami konserwującymi i 
ochronnymi przeznaczonymi do innych celów. 

7. Najczęstsze skutki braku zabezpieczenia okien: 
-trwale uszkodzenia lub odbarwienia konstrukcji, oklein dekoracyjnych profili, 
-trwale odbarwienie powłoki pakietu szybowego lub jego zarysowanie, 
-niewłaściwa i ciężka praca okuć. 

8. Mycie 
- ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, klejem, 
farbami, środkami impregnacyjnymi należy bezzwłocznie usuwać w sposób 
wskazany w umowie gwarancyjnej. Do tego typu zabrudzeń stosować 
wyłącznie odpowiednie dla twardego PCV chemiczne środki czyszczące i 
polerujące. Nie skrobać powierzchni profili i szyb! 
- do mycia okien używać tradycyjnych środków myjących /bez
rozpuszczalników!/, 
- po każdym myciu okna/drzwi należy sprawdzić drożność kanałów 
odpływowych. 

9. Konserwacja 
- uszczelki należy przecierać wazeliną techniczną przynajmniej 1 raz w roku w 
celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. 
szczelność okna. 
- okucia należy przesmarować /zgodnie z załączoną instrukcją/ wazeliną 
techniczną lub smarem silikonowym przynajmniej 1 raz w roku w celu 
utrzymania niezawodnej i lekkiej pracy elementów. 


