Warunki Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (ESG)
Canon oraz członkowie ESG udzielają gwarancji, że zakupiony produkt będzie sprawny
podczas biegu niniejszej gwarancji. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy podczas
biegu niniejszej gwarancji, autoryzowane serwisy firmy Canon w krajach-członkach
Europejskiego Systemu Gwarancyjnego dokonają bezpłatnej naprawy.
Bezpłatna naprawa gwarancyjna ESG może być uzyskana tylko w momencie
zaprezentowania niniejszej karty gwarancyjnej łącznie z oryginałem faktury lub rachunku
wystawionego klientowi przez sprzedawcę detalicznego, u którego produkt został zakupiony
oraz gdy karta gwarancyjna zawiera (a) nazwisko klienta, (b) nazwę i adres sprzedawcy
detalicznego, (c) nazwę modelu oraz, jeżeli takowy istnieje, numer seryjny zakupionego
produktu i (d) datę zakupu produktu.
Canon rezerwuje sobie prawo odmowy wykonania serwisu gwarancyjnego, jeżeli powyższe
wymagania są niekompletne lub zostały usunięte albo zmienione po zakupie produktu przez
klienta od sprzedawcy detalicznego. Canon zastrzega sobie prawo zamiast naprawy
niesprawnego produktu do jego wymiany na inny sprawny produkt tego samego rodzaju,
posiadający taką samą lub wyższą jakość jak niesprawny produkt przed usterką.
1. Okres gwarancji
Niniejsza gwarancja, na podstawie powyżej wymienionych dokumentów, jest ważna przez
rok od daty zakupu produktu przez klienta.
2. Uzyskanie serwisu gwarancyjnego
Serwis gwarancyjny jest dostępny w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Canon.
Jakikolwiek koszt transportu produktu do oraz od centrum serwisowego Canon będzie
pokryty przez klienta. Jeżeli produkt jest przewieziony do kraju niebędącego w zasięgu ESG
oraz który nie akceptuje niniejszej gwarancji, produkt musi być zwrócony do kraju, w którym
został zakupiony w celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego.
3. Członkowie ESG
- Lista krajów członkowskich jest dołączona do niniejszej gwarancji (kraje Unii
Europejskiej oraz EFTA).
4. Ograniczenia
Canon oraz członkowie ESG nie udzielają gwarancji w poniżej wymienionych przypadkach:
– Okresowe przeglądy, utrzymanie oraz naprawa lub wymiana części zużywających się w
drodze normalnego użytkowania produktu,
– Produkty zużywające się,
– Oprogramowanie,
– Części ulegające zużyciu (np. głowice wideo lub wałki prowadnic) oraz materiały
eksploatacyjne i akcesoria (np. akumulatory i nośniki zapisu, w tym m.in. taśmy, płyty DVD,
karty pamięci oraz przenośne dyski twarde) używane z tym produktem, nie są objęte niniejszą
gwarancją,
– Usterki spowodowane zmianami dokonanymi bez zgody firmy Canon,
– Koszty poniesione przez centra serwisowe Canon w celu dostosowania produktu do
wymagań bezpieczeństwa lub technicznych określonego kraju oraz jakiekolwiek inne koszty

poniesione w celu dostosowania produktu do innych specyfikacji, które uległy zmianie po
dostarczeniu produktu.
– Szkody wynikające z faktu, że dany produkt nie spełnia specyficznych standardów lub
specyfikacji w innym kraju niż w tym, w którym został zakupiony.
Serwis gwarancyjny jest wyłączony, jeżeli szkoda lub usterka została spowodowana przez:
– Niewłaściwe użytkowanie, nadmierne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z
instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i/lub w innych odpowiednich
dokumentach przeznaczonych dla użytkownika, włączając w to między innymi, niewłaściwe
przechowywanie, upuszczenie i nadmierne uderzenia,
– Korozję, brud, wodę oraz piasek,
– Naprawy, zmiany oraz czyszczenie przeprowadzone przez centrum serwisowe nie
autoryzowane przez firmę Canon,
– Użytkowanie części zamiennych, oprogramowania oraz innych zużywających się
produktów (jak np. tusz, papier, toner lub baterie), które nie są przystosowane do danego
produktu. Kompatybilność jest zapewniona, jeżeli użytkowane są produkty zużywające się
zaakceptowane przez firmę Canon,
– Podłączanie produktu do sprzętu nie autoryzowanego przez firmę Canon do takowych
podłączeń,
– Niewłaściwe opakowanie produktu zwróconego do centrum serwisowego Canon,
– Wypadki oraz klęski żywiołowe lub jakąkolwiek inną przyczynę będącą poza kontrolą
firmy Canon, włączając w to między innymi pioruny, wodę, ogień, rozruchy społeczne oraz
niewłaściwą wentylację.
5. Inne uwagi
Naprawa serwisowa może być opóźniona, jeżeli wykonywana jest poza krajem zakupu,
ponieważ produkt nie jest jeszcze sprzedawany w danym kraju lub sprzedawany w specjalnej
krajowej konfiguracji. Odpowiednio, niektóre części zamienne dla danego produktu mogą nie
być w zapasie w kraju naprawy.
Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii
zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po
wykonaniu naprawy.
Canon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z
tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej
gwarancji. W przypadku zwrotu produktu w celu przeprowadzenia serwisowej usługi
gwarancyjnej prosimy o staranne jego zapakowanie, dołączenie do przesyłki dowodu zakupu,
karty gwarancyjnej i instrukcji dotyczących naprawy.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Niniejsza gwarancja
nie narusza praw klienta wynikających z właściwego obowiązującego krajowego prawa jak
również praw klienta w stosunku do sprzedawcy detalicznego wynikających z umowy kupnasprzedaży. W przypadku braku właściwej krajowej legislacji, niniejsza gwarancja staje się
jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dla klienta i ani Canon lub jego firmy zależne oraz
członkowie ESG nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za uboczne lub incydentalne
szkody wynikające z naruszenia zarówno ściśle określonej jak i dorozumianej gwarancji dla
niniejszego produktu.
Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia serwisowego oferowanego w
indywidualnych krajach prosimy o skontaktowanie się z właściwym członkiem ESG.

