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WAŻNE! 

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie palnika. Należy 
bezwzględnie zapoznać się z jej treścią przed jego zainstalowaniem, 
uruchomieniem i użyciem. 
W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z producentem.  
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1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OBSŁUGI 

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy 

UWAGA! 
Przed użyciem palnika należy uważnie przeczytać całą instrukcję. 
Niestosowanie się do poniższych zasad zagraża bezpieczeństwu pracy. 

 ● osoby zajmujące się obsługą i konserwacją palników muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją lub odbyć 
szkolenie w zakresie używania palnika, zasad BHP oraz ochrony ppoż. na danym stanowisku pracy; 

● samowolne dokonywanie przeróbek skutkuje utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania palnika, w którym zostały wprowadzone 
nieautoryzowane zmiany; 

● prace konserwacyjne i naprawy należy wykonywać po odłączeniu palnika od butli gazowej; 
● niedopuszczalne jest używanie palnika w przypadku widocznych uszkodzeń i wad;  
● zaleca się sprawdzanie stanu technicznego i szczelności butli gazowej, łącznika, reduktora, węża i palnika 

zawsze przed przystąpieniem do pracy; 
● zabrania się używania palnika przez osoby nieletnie i nieprzeszkolone. 

1.2 Szczegółowe zasady bezpieczeństwa pracy 

 W czasie pracy z użyciem palnika gazowego należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad: 
● przygotowanie palnika do pracy zgodnie z rozdziałem 8 “Przygotowanie palnika do pracy”;  
● jeśli praca z palnikiem odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, należy zapewnić odpowiednią 

wentylację oraz ochronę ppoż.;  
● zabronione jest kierowanie płomienia palnika na butlę gazową lub wąż gumowy doprowadzający gaz do 

palnika; 
● zabronione jest używanie palnika w pobliżu zbiorników z paliwem, materiałów łatwopalnych lub 

wybuchowych itp.;  
● zabronione jest używanie palnika pod maską komory silnikowej pojazdów kołowych itp.; 
● zabronione jest sprawdzanie szczelności palnika i węża gumowego przy pomocy płomienia;  
● aby spowolnić proces starzenia się elementów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych, należy 

zabezpieczyć palnik oraz wąż gumowy przed długotrwałą ekspozycją na wysokie temperatury i 
promieniowanie słoneczne; 

● w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieszczelności zaworów lub łączeń elementów palnika należy 
natychmiast przerwać pracę i usunąć usterkę;  

● w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub naturalnego zużycia elementów palnika bezwzględnie 
należy wymienić je na nowe; 

● w czasie przerw w pracy z palnikiem należy postępować zgodnie z rozdziałem 9 “Obsługa Palnika”. 

Zawsze przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny palnika (szczelność 
połączeń, jakość węża oraz jego przyłączy) 

 

 

2. OPIS I OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO 

2.1. Opis ryzyka resztkowego 

 Mimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i prawidłowe oznakowanie palnika, mające na celu 
eliminację zagrożeń podczas obsługi i konserwacji, to jednak pewnych elementów ryzyka nie da się uniknąć. 
Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niewłaściwego zachowania osoby obsługującej palnik. Największe 
niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności: 
● obsługa palnika bez uprzedniego zapoznania się z niniejszą instrukcją lub bez przeszkolenia w zakresie 

używania palnika, zasad BHP oraz ochrony ppoż. na danym stanowisku pracy; 
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● samowolne dokonywanie przeróbek;  

● wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw bez uprzedniego odłączenia palnika od butli gazowej;  
● używanie palnika w przypadku widocznych uszkodzeń i wad;  
● brak kontroli stanu technicznego i szczelności butli gazowej, łącznika, reduktora, węża i palnika przed 

przystąpieniem do pracy;  
● używanie palnika przez osoby nieletnie i nieprzeszkolone. 

2.2. Ocena ryzyka resztkowego 

 Zalecenia minimalizujące ryzyko resztkowe (dla ludzi i środowiska) przy używaniu palników: 
● uważne czytanie instrukcji obsługi oraz obsługiwanie palnika wyłącznie przez osoby przeszkolone w 

zakresie używania palnika, zasad BHP oraz ochrony ppoż. na danym stanowisku pracy; 
● zakaz samowolnego dokonywania przeróbek; 
● wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw wyłącznie po odłączeniu palnika od butli gazowej; 
● sprawdzanie stanu technicznego i szczelności butli gazowej, łącznika, reduktora, węża i palnika przed 

przystąpieniem do pracy; 
● zabezpieczenie palnika przed dostępem do niego osób nieletnich i nieprzeszkolonych. 

UWAGA!  
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i wskazówek. 

 

 

3. OBJAŚNIENIE OZNAKOWANIA 

 Na rękojeści palnika znajdują się następujące oznaczenia: 

 

znak firmowy producenta 

 

rodzaj stosowanego gazu (skroplone gazy ropopochodne LPG, 
propan-butan w formie gazowej) 

Średnica dyfuzora jest wygrawerowana na dyfuzorze (np. Ø60) 

  
 

 

 

4. PRZEZNACZENIE 

 Ręczne palniki jedno lub wielodyszowe są przeznaczone do wykonywania następujących prac:  
● układanie pap termozgrzewalnych;  
● rozmrażanie przedmiotów;  
● konserwacja drewna;  
● opalanie farb olejnych, lakierów, kitu itp.;  
● spawanie tworzyw sztucznych, termoplastycznych;  
● oczyszczanie dużych powierzchni z lodu; 
● opalanie tusz zwierzęcych;  
● inne operacje, do realizacji których wymagana jest skoncentrowana energia cieplna. 
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Ręczne palniki cyklonowe OPTIMA stosuje się do lutowania miękkiego i twardego, miedzianych 
elementów instalacji oraz innych prac lutowniczych. 

 Wielodyszowe palniki na kółkach są przeznaczone do wykonywania następujących prac: 
● WP7 • W7 

- zgrzewanie pap termozgrzewalnych na dużych, płaskich powierzchniach (np.: dachy, 
mosty, wiadukty itp.). 

● WK10 (10-dyszowy) • WK10/D3 (13-dyszowy) 
- wypalanie i odkażanie dużych płaskich powierzchni w obiektach inwentarskich (np.: kurniki, 

ubojnie itp.). 

 

 

5. BUDOWA I WYKAZ CZĘŚCI PALNIKA 

 Pełna oferta podzespołów znajduje się w katalogu dostępnym na stronie producenta 
https://koma.zgora.pl/.  

 

 

6. WYPOSAŻENIE PALNIKA 

 Palnik w zestawie kompletnym zawiera: 

wąż 
gumowy 

do propanu-butanu (PN-EN ISO 3821/PN-EN 599), pomarańczowy, średnica 
wewnętrzna 6.3mm, długość 5m, 10m lub na zamówienie klienta, dostępny w wersji z 
odgiętką sprężystą lub bez 

odgiętkę 
sprężystą zabezpiecza wąż przed łamaniem się przy rękojeści 

reduktor 

regulacja: 0.05-0.4 MPa (M50-V/ST) lub 0.1-0.4 MPa (912L), utrzymują stałe ciśnienie 
wylotowe gazu.  
Reduktor M50-V/ST jest stosowany w palnikach wielodyszowych. 
Palniki OPTIMA nie zawierają w komplecie reduktora - wąż OPTIMA przystosowany 
jest do bezpośredniego połączenia z butlą gazową (przyłącze W-21,8LH G3/8 LH)  

 

UWAGA! 
Oba typy reduktorów (M50-V/ST i 912L) mają wbudowane zawory zabezpieczające, które 
zamykają dopływ gazu w przypadku uszkodzenia węża. 

UWAGA! 
Szczegółowa instrukcja obsługi reduktorów dostępna jest na stronie producenta: 
https://koma.zgora.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://koma.zgora.pl/
https://koma.zgora.pl/
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7. SZACUNKOWA MOC CIEPLNA I ZUŻYCIE GAZU 

 Poniższy wykres przedstawia szacunkową moc cieplną i zużycie gazu dla palnika KOMA PLUS: 

 
Wykr. 1 Palnik KOMA PLUS - moc, zużycie gazu, ciśnienie gazu dla poszczególnych dysz. 

 

 

8. PRZYGOTOWANIE PALNIKA DO PRACY 

 
 

 
Rys. 1 Rękojeść palnika KOMA 

PLUS 

 
Rys. 2 Rękojeść palnika KOMA 

 
Rys. 3 Rękojeść palnika OPTIMA 

Przed rozpoczęciem pracy z palnikiem KOMA PLUS (Rys. 1) lub KOMA (Rys. 2) należy: 
● sprawdzić stan techniczny zaworu i uszczelek na zaworze butli;  
● zmontować palnik, wąż i reduktor;  
● połączyć reduktor z zaworem butli mocno dokręcając nakrętkę reduktora;  
● zamknąć dopływ gazu dokręcając pokrętło zaworu (Rys. 1, 2 poz. 1);  
● powoli odkręcić zawór butli gazowej;  
● w przypadku wyczucia zapachu gazu, sprawdzić szczelność połączeń;  
● odkręcić pokrętło zaworu (Rys. 1, 2 poz. 1) i podpalić gaz; 
● wyregulować ilość gazu wypływającego z dyszy pokrętłem zaworu (Rys. 1, 2 poz. 1); 
● jeśli płomień świeczki jest za mały, wyregulować go pokrętłem świeczki (Rys. 1, 2 poz. 2). 

Tak wyregulowany palnik jest przygotowany do pracy. 
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Przed rozpoczęciem pracy z palnikiem OPTIMA (Rys. 3) należy: 
● sprawdzić stan techniczny zaworu i uszczelek na zaworze butli;  
● zmontować palnik i wąż; 
● połączyć wąż z zaworem butli mocno dokręcając; 
● zamknąć dopływ gazu dokręcając pokrętło zaworu (Rys. 3 poz. 1); 
● powoli odkręcić zawór butli gazowej; 
● w przypadku wyczucia zapachu gazu, sprawdzić szczelność połączeń;  
● odkręcić pokrętło zaworu (Rys. 3 poz. 1) i podpalić gaz; 
● wyregulować ilość gazu wypływającego z dyszy pokrętłem zaworu (Rys. 3 poz. 1); 

Tak wyregulowany palnik jest przygotowany do pracy. 

 

 

9. OBSŁUGA PALNIKA 

 Palnik powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją 
obsługi lub odbyły szkolenie w zakresie używania palnika, zasad BHP oraz ochrony ppoż. na 
danym stanowisku pracy. 

9.1 Przerwy w pracy 

 ● podczas krótkich przerw w pracy z palnikiem KOMA PLUS lub KOMA należy zwolnić nacisk 
na spust;  

● podczas krótkich przerw w pracy z palnikiem OPTIMA można zmniejszyć dopływ gazu 
pokętłem zaworu (Rys. 3 poz 1) i odłożyć palnik w bezpieczne miejsce - palnik musi być pod 
stałym nadzorem operatora;  

● podczas długich przerw w pracy z palnikiem KOMA PLUS, KOMA lub OPTIMA należy 
postąpić zgodnie z pkt 9.2 (kroki 1-4). 

9.2 Zakończenie pracy 

 Po zakończeniu pracy z palnikiem należy: 
1. zakręcić zawór na butli gazowej;  
2. poczekać aż zgaśnie płomień palnika;  
3. w przypadku palnika KOMA PLUS lub KOMA - zwolnić nacisk na spust;  
4. zakręcić zawór pokrętłem zaworu (Rys. 1, 2, 3 poz. 1); 
5. odkręcić przyłącza znajdujące się na końcach gumowego węża;  
6. w przypadku palnika KOMA PLUS lub KOMA - odkręcić reduktor;  
7. zwinąć wąż i odpowiednio go zabezpieczyć;  
8. odłożyć palnik w miejsce do tego przeznaczone, spełniające wymogi BHP i ppoż. niezbędne 

do jego przechowywania. 

 

 

10. NAPRAWY I UTYLIZACJA 

10.1 Naprawy 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia jakiejkolwiek części palnika, należy niezwłocznie wymienić 
ją na nową. Zakupu oryginalnych części zamiennych należy dokonać bezpośrednio u producenta. 

UWAGA! 
Zabrania się stosowania części zamiennych wykonanych we własnym zakresie lub 
pochodzących od innych dostawców, pod groźbą utraty gwarancji.  
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10.2 Utylizacja 

UWAGA! 
W przypadku zużycia palnika należy oddać go do właściwego zakładu utylizacji odpadów. 

 

Utylizacja palnika:  

 

● prawidłowa utylizacja palnika może przyczynić się do zredukowania negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka; 

● palnik należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji 
odpadów, oddając go do odpowiedniego punktu zbiórki.  

 

 

Utylizacja opakowania: 

Opakowanie palnika zostało wykonane z materiałów podlegających recyklingowi. Poszczególne 
elementy opakowania należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi gospodarowania odpadami. 

 

Opakowanie oznaczone tym symbolem 
należy umieścić w pojemniku w kolorze 
niebieskim (PAPIER) 

 

Opakowanie oznaczone tym symbolem należy 
umieścić w pojemniku w kolorze żółtym 
(METAL, TWORZYWA SZTUCZNE) 

 

 DO UŻYTKOWNIKA 

 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią karty gwarancyjnej i ścisłe przestrzeganie 
ujętych w niej warunków oraz postępowanie zgodne z ogólnymi zasadami podanymi 
w instrukcji obsługi palnika. 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny palnika oraz za jego bezpieczne 
funkcjonowanie w przypadku dokonywania napraw we własnym zakresie. 

 

 

 

 
Rys. 4 Kompletny palnik jednodyszowy KOMA PLUS 
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Rys. 5 Kompletny palnik jednodyszowy KOMA 

 

 
Rys. 6 Kompletny palnik OPTIMA 

 
Rys. 7 Kompletny palnik cyklonowy OPTIMA 

 
Rys. 8 Palnik siedmiodyszowy WP7 - typy palnika WP7 znajdują się w instrukcji montażowej 
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KARTA GWARANCYJNA 

 Gwarancja dotyczy palnika gazowego (zwanego dalej produktem) wyprodukowanego przez firmę KOMA. 

Gwarant: P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Słonem, ul. Księżycowa 38, 66-008 Świdnica, zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137191, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w 
Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 929-010-08-60, opłacony w całości kapitał 
zakładowy w wysokości 50 000,00 zł. 

 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI: 

1. Oświadczenie gwaranta: Gwarant oświadcza, że produkt został wykonany zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną 
i techniczną zawartą w warunkach technicznych odbioru i wykonania. Gwarant zapewnia działanie produktu zgodne 
z jego przeznaczeniem, które zostało szczegółowo opisane w instrukcji obsługi produktu; 

2. Odpowiedzialność gwaranta: Gwarant jest odpowiedzialny wobec uprawnionego z gwarancji za wady fizyczne 
produktu (wadliwe materiały, uszkodzone podzespoły itp.), które ujawniły się w okresie gwarancyjnym;  

3. Czas trwania gwarancji: Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony 
jest od dnia wydania produktu klientowi. Dniem wydania produktu jest dzień wystawienia dokumentu księgowego 
dotyczącego zakupu produktu. Wady produktu, zgłoszone gwarantowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte 
gwarancją;   

4. Zakres obowiązywania gwarancji: Gwarancja dotyczy wad fizycznych produktu ujawnionych w okresie, o którym 
mowa w pkt. 3 i obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktu i jego elementów, które zostały wyprodukowane 
przez gwaranta lub jego bezpośrednich podwykonawców. Gwarancja obejmuje: materiały, wykonawstwo oraz montaż 
części, zespołów i podzespołów produktu; 

5. Utrata prawa do skorzystania z gwarancji: Gwarancja wygasa w przypadku:  
- używania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;  
- niewłaściwej instalacji, konserwacji lub przechowywania produktu; 
- dokonania napraw i zmian bez zgody i wiedzy producenta;  
- powstania szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady przez uprawnionego z gwarancji. 

Wszelkie informacje dotyczące prawidłowego instalowania, używania, konserwacji i przechowywania produktu zostały 
szczegółowo opisane w instrukcji obsługi. 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI: 

1. Zgłoszenie wady: Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować gwaranta o wystąpieniu wady fizycznej 
produktu. Zgłoszenie wady w okresie gwarancyjnym zobowiązuje gwaranta do rozpatrzenia roszczenia z tytułu 
gwarancji również w przypadku dostarczenia produktu do centrum serwisowego po upływie okresu gwarancji. 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej gwaranta - 

https://koma.zgora.pl/; 
Centrum serwisowe gwaranta działa w dni robocze w godzinach 7:00-15:00. 

2. Weryfikacja uprawnienia do skorzystania z gwarancji: Weryfikacja następuje na podstawie dołączonej do produktu 
karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu produktu (wypełniona, podstemplowana i podpisana przez sprzedawcę karta 
gwarancyjna jest traktowana jako dowód zakupu). Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez 
jego wiedzy i zgody w treści karty gwarancyjnej; 

3. Obowiązki gwaranta: Gwarant zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy produktu, którego wada fizyczna 
podlega gwarancji i została zgłoszona w okresie gwarancji. Jeśli usunięcie wady jest niemożliwe lub koszt jej usunięcia 
jest niewspółmierny do wartości produktu lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas gwarant, stosownie do 
przypadku, dokona wymiany całości lub części produktu albo zwrotu odpowiednio całości lub części kosztów zakupu 
produktu; 

4. Termin wykonania obowiązków gwaranta: Gwarant zobowiązuje się do wykonania obowiązków względem 
uprawnionego z gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym produkt został dostarczony do centrum 
serwisowego gwaranta. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności z uwagi na konieczność pozyskania 
odpowiednich podzespołów, lub konsultacji z podwykonawcami) termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej 
niż do 30 dni. Gwarant zobowiązuje się zawiadomić uprawnionego z gwarancji o przedłużeniu okresu naprawy i o 
jego przyczynach; 

5. Wymiana produktu na nowy: Uprawnionemu z gwarancji przysługuje wymiana produktu na nowy, jeżeli w okresie 
gwarancji czterokrotnie zgłosił wady produktu i po wykonaniu napraw wady nadal występują. Wadliwe podzespoły lub 
części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością uprawnionego z gwarancji; 

6. Odmowa uwzględnienia zgłoszenia: W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na 
podstawie gwarancji - w szczególności z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego 
gwarancją, upływ okresu gwarancji, wygaśnięcie gwarancji - gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu 
zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko; 

7. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym produkt był naprawiany w okresie gwarancyjnym. 
8. Zwrot zakupionego towaru: konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na 

odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez 
ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru). Konsument ponosi odpowiedzialność za 

https://koma.zgora.pl/
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zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI: 

Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne produktu wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja nie 
obejmuje w szczególności wad powstałych w wyniku: 
1. siły wyższej, zdarzeń losowych, sił zewnętrznych (do których doszło z przyczyn zewnętrznych) np.: praca 

w trudnych warunkach atmosferycznych, wadliwa butla gazowa, szkody spowodowane w wyniku działania osób 
trzecich itp.;  

2. używania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w tym: niewłaściwego 
przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania zalecanych przeglądów, niewłaściwej 
konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; 

3. używania produktu przez osoby nieletnie i nieprzeszkolone; 
4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz termicznych (również w przypadku długotrwałej ekspozycji na 

światło słoneczne, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury); 
5. samowolnych adaptacji, przeróbek oraz innych ingerencji w produkt bez wiedzy i zgody gwaranta; 
6. naturalnego zużycia elementów produktu, takich jak materiały eksploatacyjne oraz innych części wymienionych 

w instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej, posiadających określony czas działania; 
7. niedopilnowania konserwacji i przeglądów produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacji, sprawdzenia 

działania, korekty błędów w obsłudze produktu oraz innych czynności, do których wykonania powołany jest 
użytkownik, zgodnie z instrukcją obsługi. 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę produktu ani za jego uszkodzenie lub zniszczenie (wynikające z innych 
przyczyn niż wady tkwiące w produkcie). Gwarant nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami produktu 
wynikającymi z jego niewłaściwego używania i konserwacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Stosunek gwarancji do rękojmi: Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Odesłanie: W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi 
zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Rozwiązywanie sporów: Wszelkie spory wynikające z gwarancji, powstałe lub mogące powstać pomiędzy 
gwarantem a uprawnionym z gwarancji, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo ustalonemu 
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4. Ochrona danych osobowych: Uprawniony z gwarancji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w bazie 
danych osobowych, której administratorem jest P.P.U.H. KOMA SP. z o.o. z siedzibą w Słonem, ul. Księżycowa 38. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi serwisowej. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do realizacji postępowania serwisowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  
 
                                                                  ………….…………...…………………… 
                                                                                                                                                  Data sprzedaży 
                                                                                                                                              (dzień, miesiąc, rok) 
 
 
 
……………………………………………                             …………………………………………… 
         Pieczęć punktu sprzedaży                                             Podpis sprzedającego 
 
 
Słone 12.08.2021 
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Palniki firmy KOMA podlegają recyklingowi, czyli 
selektywnemu zbieraniu odpadów. Znak przekreślonego 
kosza na śmieci informuje o zakazie pozbywania się 
zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. 
Zużyty palnik podlega odrębnemu systemowi zbiórki 
odpadów. 

 

 

 

 

 

 PPUH KOMA Sp. z o.o. 
Słone ul. Księżycowa 38 

66-008 Świdnica 

POLSKA 

Tel: (+48) 68 327 33 07 

sklep@koma.zgora.pl   

sprzedaz@koma.zgora.pl  

export@koma.zgora.pl  

https://koma.zgora.pl/  
Dział Techniczny 

Tel: (+48) 68 506 59 92 

(+48) 697 722 404 

serwis@koma.zgora.pl  

 

   

 

mailto:sklep@koma.zgora.pl
mailto:sprzedaz@koma.zgora.pl
mailto:export@koma.zgora.pl
https://koma.zgora.pl/
mailto:serwis@koma.zgora.pl

