
KARTAGWARANCYJNA 


Gwarancjad
 otyczypalnikagazowego(zwanegodalejp
 roduktem)wyprodukowanegoprzezfirmęKOMA. 
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
RejonowywZielonejGórzeWydziałVIIIGospodarczyKrajowegoRejestruSądowego,NIP:929-010-08-60,opłaconyw
całościkapitałzakładowywwysokości50000,00zł. 



OGÓLNEWARUNKIGWARANCJI: 
1.
2.
3.

4.

5.

Oświadczeniegwaranta:Gwarantoświadcza,żeproduktzostałwykonanyzgodniezdokumentacjąkonstrukcyjną
i technicznązawartąwwarunkachtechnicznychodbioruiwykonania.Gwarantzapewniadziałanieproduktuzgodne
z jegoprzeznaczeniem,którezostałoszczegółowoopisanewinstrukcjiobsługiproduktu; 
Odpowiedzialność gwaranta: Gwarant jest odpowiedzialny wobec uprawnionego z gwarancji za wady fizyczne
produktu(wadliwemateriały,uszkodzonepodzespołyitp.),któreujawniłysięwokresiegwarancyjnym; 
Czastrwaniagwarancji:Gwarancjajestudzielananaokresniedłuższyniż12miesięcy.Okresgwarancjiliczony
jest od dnia wydania produktu klientowi. Dniemwydaniaproduktujestdzieńwystawieniadokumentuksięgowego
dotyczącego zakupu produktu. Wady produktu, zgłoszonegwarantowipoupływieokresugwarancji,niesąobjęte
gwarancją;  
Zakresobowiązywaniagwarancji:Gwarancjadotyczywadfizycznychproduktuujawnionychwokresie,októrym
mowawpkt.3iobowiązujewyłączniewodniesieniudoproduktuijegoelementów,którezostaływyprodukowane
przez gwaranta lub jego bezpośrednich podwykonawców. Gwarancja obejmuje: materiały, wykonawstwo oraz
montażczęści,zespołówipodzespołówproduktu; 
Utrataprawadoskorzystaniazgwarancji:G
 warancjawygasawprzypadku: 
używaniaproduktuwsposóbniezgodnyzjegoprzeznaczeniemlubinstrukcjąobsługi; 
niewłaściwejinstalacji,konserwacjilubprzechowywaniaproduktu; 
dokonanianaprawizmianbezzgodyiwiedzyproducenta; 
powstaniaszkódwynikłychzezwłokiwzgłoszeniuwadyprzezuprawnionegozgwarancji. 
Wszelkie informacje dotyczące prawidłowego instalowania, używania, konserwacji i przechowywania produktu
zostałyszczegółowoopisanewinstrukcjiobsługi. 

PROCEDURAZGŁOSZENIAROSZCZENIAZTYTUŁUGWARANCJI: 
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

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.
Zgłoszenianależydokonaćpoprzezformularzzgłoszeniowynastronieinternetowejgwaranta-w
 ww.koma.zgora.pl; 
Centrumserwisowegwarantadziaławdniroboczewgodzinach7:00-15:00. 
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
zmianamidokonanymibezjegowiedzyizgodywtreścikartygwarancyjnej; 
Obowiązkigwaranta:Gwarantzobowiązujesiędodokonaniabezpłatnejnaprawyproduktu,któregowadafizyczna
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, wówczasgwarant,
stosownie doprzypadku,dokonawymianycałościlubczęściproduktualbozwrotuodpowiedniocałościlubczęści
kosztówzakupuproduktu; 
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
naprawyiojegoprzyczynach; 
Wymianaproduktunanowy:Uprawnionemuzgwarancjiprzysługujewymianaproduktunanowy,jeżeliwokresie
gwarancji czterokrotnie zgłosiłwadyproduktuipowykonaniunaprawwadynadalwystępują.Wadliwepodzespoły
lubczęści,którychwymianydokonanowramachgwarancjistająsięwłasnościąuprawnionegoz gwarancji; 
Odmowa uwzględnienia zgłoszenia: W przypadku brakupodstawdouwzględnieniadokonanegozgłoszeniana
podstawie gwarancji - w szczególności z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego
gwarancją,upływokresugwarancji,wygaśnięciegwarancji-gwarantpoinformujezgłaszającegoonieuwzględnieniu
zgłoszeniaorazuzasadniswojestanowisko; 
Gwarancjaulegaprzedłużeniuoczas,wktórymproduktbyłnaprawianywokresiegwarancyjnym. 
Zwrot zakupionego towaru: konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległośćlubpozalokalemprzedsiębiorstwa,możewterminie14dniodstąpićodniejbezpodawaniaprzyczynyi
bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru). Konsument ponosi
odpowiedzialnośćzazmniejszeniewartościrzeczybędącewynikiemkorzystaniazniejwsposóbwykraczającypoza
koniecznydostwierdzeniacharakteru,cechifunkcjonowaniarzeczy. 

WYŁĄCZENIAZGWARANCJI: 

Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne produktu wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie. Gwarancja nie
obejmujewszczególnościwadpowstałychwwyniku: 
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
trzecichitp.; 
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,używanianiewłaściwychmateriałóweksploatacyjnych; 
3. używaniaproduktuprzezosobynieletnieinieprzeszkolone; 
4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz termicznych (również w przypadku długotrwałej ekspozycjina
światłosłoneczne,bardzowysokielubbardzoniskietemperatury); 
5. samowolnychadaptacji,przeróbek,orazinnychingerencjiwproduktb
 ezwiedzyizgodygwaranta; 
6. naturalnegozużyciaelementówproduktu,takichjakmateriałyeksploatacyjneorazinnychczęściwymienionych
w instrukcjiobsługiorazdokumentacjitechnicznej,posiadającychokreślonyczasdziałania; 
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,zgodniezinstrukcjąobsługi. 
Gwarantnieponosiodpowiedzialnościzautratęproduktuanizajegouszkodzenielubzniszczenie(wynikającezinnych
przyczyn niż wady tkwiące w produkcie). Gwarant nie będzie odpowiadać zaszkodyspowodowanewadamiproduktu
wynikającymizjegoniewłaściwegoużywaniaikonserwacji. 
POSTANOWIENIAKOŃCOWE: 
1.
2.
3.
4.



Stosunek gwarancji do rękojmi: Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego,wynikającychzprzepisóworękojmizawadyrzeczysprzedanej. 
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
późniejszymizmianami)orazinnepowszechnieobowiązująceprzepisyprawapolskiego. 
Rozwiązywanie sporów: Wszelkie spory wynikające z gwarancji, powstałe lub mogące powstać pomiędzy
gwarantem a uprawnionym z gwarancji, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo irzeczowoustalonemu
zgodniezprzepisamiKodeksuCywilnego. 
Ochrona danych osobowych: Uprawniony z gwarancji wyraża zgodę naprzetwarzanieswoichdanychwbazie
danychosobowych,którejadministratoremjestP.P.U.H.KOMASP.zo.o.zsiedzibąwSłonem,ul.Księżycowa38.
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 sięnapodstawie
przepisówRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawie
ochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakich
danychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieoochroniedanych). 
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