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Warunki i postanowienia

Członkostwo w programie Canon Professional Services (CPS) 

WARUNKI I POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki i postanowienia dotyczą członkostwa CPS oraz korzyści z 
członkostwa CPS zgodnie z określonymi poniżej zasadami. Canon może co pewien 
czas modyfikować niniejsze warunki i postanowienia bez powiadomienia. 
Użytkownik powinien okresowo sprawdzać aktualne warunki i postanowienia, 
logując się do konta CPS online lub wysyłając do zespołu administracyjnego ds. 
członkostwa CPS prośbę o przesłanie aktualnej wersji warunków. 

Opisane w punkcie 4 korzyści związane z naprawą i wypożyczeniem sprzętu 
zastępczego w ramach programu CPS obecnie dotyczą tylko członków 
zarejestrowanych w poniższych krajach: Austria, Belgia, Czechy (tylko poziom 
srebrny), Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry (tylko poziom srebrny), 
Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska (tylko poziom srebrny), 
Portugalia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 
Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie (tylko poziom srebrny).

Członkowie zarejestrowani obecnie w poniższych krajach nie mogą skorzystać z 
wszystkich opcji naprawy i wypożyczania w ramach programu CPS — dostępne 
korzyści opisano w punkcie 5. Algieria, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, Egipt, Estonia, Gruzja, Grecja, Izrael, Jordania, Kazachstan,
Łotwa, Liban, Litwa, Malta, Oman, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina. 

1. Czym jest członkostwo CPS?

1.1. Członkostwo w programie CPS zapewnia właścicielom profesjonalnego sprzętu 
fotograficznego lub wideo dostęp do określonych korzyści, takich jak wysokiej klasy 
punkty napraw i wypożyczalnie, udostępniane przez specjalistyczne centra napraw 
lub punkty serwisowe firmy Canon, które zostały uprawnione przez firmę Canon do 
świadczenia usług w ramach programu CPS, bezpośredni kontakt z wyznaczonym 
przedstawicielem ds. CPS w firmie Canon, dodatkowe i wyłączne informacje na 
temat produktów oraz usług fotograficznych i wideo firmy Canon, zaproszenia na 
imprezy członkowskie w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, bezpośredni 
dostęp do reprezentacji Canon na głównych imprezach marketingowych firmy 
Canon oraz bezpośredni dostęp do CPN. 

1.2. W przypadku pytań ogólnych dotyczących członkostwa CPS lub pytań 
szczegółowych dotyczących własnego uczestnictwa w tym programie, prosimy o 
kontakt z zespołem administracyjnym ds. członkostwa CPS pod adresem 
cps@canon-europe.com.
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2. Jak zostać członkiem CPS

2.1. O członkostwo w programie CPS mogą się ubiegać osoby fizyczne w wieku od 
18 lat, które mieszkają na terenie krajów objętych programem CPS (patrz 
ZAŁĄCZNIK 1) oraz posiadają i zarejestrują kwalifikujący się, profesjonalny sprzęt 
Canon objęty programem. 

2.2. Obecnie, o członkostwo w programie CPS mogą się ubiegać wyłącznie osoby, 
które posiadają i zarejestrują kwalifikujący się, profesjonalny sprzęt Canon objęty 
programem. O członkostwo firmowe mogą ubiegać się firmy lub organizacje, które 
chciałyby zarejestrować wiele pojedynczych osób w ramach jednego członkostwa 
firmowego CPS. W tym celu prosimy o kontakt z zespołem administracyjnym ds. 
członkostwa CPS pod adresem cps@canon-europe.com lub z lokalnym
przedstawicielem ds. CPS.

2.3. Obecnie istnieją trzy poziomy członkostwa fotograficznego CPS (srebrny, złoty i 
platynowy) oraz jeden poziom członkostwa wideo CPS. Poziom członkostwa zależy 
wyłącznie od posiadanego i zarejestrowanego sprzętu fotograficznego i wideo firmy 
Canon.

2.4. W celu uzyskania członkostwa w programie CPS wystarczy zarejestrować swoje 
dane i posiadane produkty na stronie www.canon-europe.com/cps. Rejestrując 
swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, 
przez firmę Canon lub usługodawcę Canon jako administratora danych, w celu 
dostarczenia usług i zapewnienia członkostwa CPS zgodnie z poniższymi 
postanowieniami. Użytkownik wyraża również zgodę na przesyłanie, przez firmę 
Canon lub usługodawcę Canon, swoich danych osobowych z jednego źródła lub 
systemu do innego, zgodnie z potrzebami wynikającymi z administrowania kontem 
CPS i dostarczania usługi członkostwa CPS.  

2.5. Członkostwo CPS ściśle podlega niniejszym warunkom i postanowieniom. Jeśli 
użytkownik postanowi zrezygnować z członkostwa w programie CPS lub nie 
akceptuje niniejszych warunków i postanowień, powinien niezwłocznie anulować 
swoje członkostwo, kontaktując się z zespołem administracyjnym ds. członkostwa 
CPS, poprzez wysłanie listu lub wiadomości e-mail, bądź korzystając z opcji „Cancel 
Membership” (Anuluj członkostwo) w profilu CPS. 

2.6. Canon może anulować członkostwo użytkownika i wycofać wszystkie 
niewykorzystane korzyści w razie nieprzestrzegania niniejszych warunków i 
postanowień. 

2.7. Po przyjęciu do grona członków CPS użytkownik otrzyma kartę członkowską 
oraz zestaw naklejek identyfikacyjnych CPS (patrz punkt 5.1 poniżej), które 
zostaną wysłane na zarejestrowany adres stałego pobytu. W razie zmiany poziomu 
członkostwa lub jego wygaśnięcia, karta straci ważność i konieczne będzie wydanie 
nowej, która również zostanie wysłana na zarejestrowany adres stałego pobytu. 

2.8. Członkostwo CPS jest roczne, a jego ważność upływa 31 grudnia w roku 
zarejestrowania. Członkostwo CPS wymaga przedłużenia co roku 1 stycznia. 
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Użytkownik otrzyma zaproszenie do przedłużenia członkostwa pod koniec każdego 
roku oraz po wygaśnięciu konta. Jeżeli użytkownik zarejestrował swoje członkostwo 
w programie CPS w listopadzie lub grudniu, będzie ono ważne do 31 grudnia 
następnego roku. 

2.9. Konto członkowskie należy prowadzić pod własnym nazwiskiem i rejestrować 
na adres stałego pobytu (Canon może użyć tego adresu w celu skontaktowania się z 
użytkownikiem). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie 
poprawnych i dokładnych informacji na potrzeby komunikacji związanej z 
członkostwem.  

2.10. Karta członkowska stanowi własność firmy Canon. Karty może używać tylko 
jej posiadacz i należy ją zwrócić na żądanie firmy Canon. Użytkownik musi 
powiadomić firmę Canon w przypadku zgubienia lub kradzieży karty. 

2.11. Karta członkowska zawiera numer konta członkowskiego, który należy podać 
podczas korzystania z usług w ramach programu CPS, np. podczas zamawiania 
naprawy. Po wygaśnięciu członkostwa użytkownikowi nie będą przysługiwały 
korzyści związane z członkostwem CPS. 

2.12. W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian dotyczących zarejestrowanego 
sprzętu lub informacji osobistych należy zadbać o to, aby profil CPS został 
zaktualizowany poprzez witrynę internetową dla członków CPS: www.cps.canon-
europe.com. Usługi CPS dotyczą wyłącznie zarejestrowanego sprzętu.
Niezarejestrowany sprzęt będzie traktowany jako standardowy sprzęt serwisowany, 
niepodlegający programowi CPS. 

2.13. Canon zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa w dowolnej chwili i bez 
podania przyczyny.

3. Poziom członkostwa CPS

3.1. Poziom członkostwa CPS zależy od posiadanego i zarejestrowanego sprzętu 
Canon. Minimalne wymagania dotyczące statusów i ilości sprzętu dla poziomu 
członkostwa wideo oraz poszczególnych poziomów członkostwa fotograficznego 
podano w tabeli w punkcie 3.3 poniżej. 

3.2. Aktualną listę produktów kwalifikujących się do programu CPS oraz ich status 
można znaleźć na stronie cps.canon-europe.com/public/qualifyingproducts. Podczas

przyznawania statusu członkowskiego pod uwagę brany jest tylko sprzęt 
wymieniony jako kwalifikujący się do programu członkowskiego CPS. 

3.3. Minimalne wymagania w zakresie sprzętu: 

CZŁONKOSTWO CPS 
MINIMALNE
WYMAGANIA W
ZAKRESIE

MINIMALNE
WYMAGANIA W
ZAKRESIE

MINIMALNE
WYMAGANIA
W ZAKRESIE
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APARATÓW
FOTOGRAFICZNYCH

OBIEKTYWÓW KAMER

CZŁONKOSTWO 
FOTOGRAFICZNE

Srebrny

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 2 aparaty o
statusie srebrnym
(lub wyższym) 

ORAZ

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 3
obiektywy
kwalifikujące się 
do programu CPS

nd.

Złoty 

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 2 aparaty o
statusie złotym (lub 
wyższym) 

ORAZ

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 3
obiektywy
kwalifikujące się 
do programu CPS

nd.

Platynowy

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 3 aparaty o
statusie platynowym

ORAZ

Należy posiadać i 
zarejestrować co 
najmniej 4
obiektywy
kwalifikujące się 
do programu CPS

nd.

CZŁONKOSTWO 
WIDEO

nd. nd. nd.

Należy 
posiadać i 
zarejestrować 
co najmniej 1
kamerę o 
statusie
kwalifikującym 
do programu

3.4. Lista sprzętu kwalifikującego się do programu oraz powiązany status sprzętu 
będą co pewien czas aktualizowane i Canon zastrzega sobie prawo do zmiany 
zarówno wymagań dotyczących członkostwa jak i statusu w dowolnej chwili i bez 
powiadomienia. Należy okresowo przeglądać listę i statusy sprzętów. 

3.5. W razie wprowadzenia w trakcie roku zmian na liście sprzętu kwalifikującego 
się do programu, nowa lista będzie obowiązywała wyłącznie użytkowników, którzy 
po raz pierwszy zarejestrowali się lub przedłużyli rejestrację po dacie publikacji 
nowej listy. W przypadku członkostw już przyznanych, do końca danego roku 
stosowane będą tylko zmiany mające na celu podwyższenie statusu członka (tj. nie 
można zdegradować zarejestrowanego członka w trakcie trwania roku 
członkowskiego). 

3.6. Lista sprzętu kwalifikującego się do programu opublikowana w dniu rejestracji 
będzie obowiązywała w przypadku danego członkostwa (zgodnie z wyjątkami 
opisanymi powyżej), a lista opublikowana w dniu przedłużenia rejestracji będzie 
obowiązywała w kolejnym roku członkostwa. Przy rejestracji lub przedłużaniu 
członkostwa należy zapoznać się z najnowszą opublikowaną listą.  

4. Członkostwo CPS - Naprawa i wypożyczenie sprzętu zastępczego 
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Niniejszy punkt dotyczy WYŁĄCZNIE użytkowników posiadających członkostwo CPS 
i mieszkających na terenie krajów objętych programem: Austria, Belgia, Czechy 
(tylko poziom srebrny), Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry (tylko poziom 
srebrny), Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska (tylko poziom 
srebrny), Portugalia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie (tylko poziom srebrny).

Korzyści z członkostwa CPS dostępne w pozostałych krajach objętych programem 
opisano w punkcie 5 poniżej. 

4.1. Poniższe usługi naprawy i wypożyczenia sprzętu zastępczego dostępne są 
wyłącznie w krajach wymienionych powyżej. 

Usługi dla członków programu CPS według poziomów: 

CZŁONKOSTWO 

CPS

KORZYŚCI 

DOCELOWY
TERMIN NAPRAWY

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 
ZASTĘPCZEGO 

CZŁONKOSTWO 
FOTOGRAFICZNE

Srebrny 5 dni roboczych nd.

Złoty 3 dni robocze 
Oferowane, jeżeli nie można 
dotrzymać docelowego terminu 
naprawy

Platynowy2 dni robocze
Oferowane, jeżeli nie można 
dotrzymać docelowego terminu 
naprawy

CZŁONKOSTWO WIDEO 6 dni roboczych
Oferowane, jeżeli nie można 
dotrzymać docelowego terminu 
naprawy

4.2. Docelowe terminy naprawy dotyczą maksymalnie 3 produktów jednego 
członka, serwisowanych jednocześnie. 

4.3. Docelowe terminy naprawy nie są gwarantowane. Jednakże zarówno Canon 
jak i autoryzowane punkty napraw świadczące usługi CPS dołożą wszelkich starań, 
aby dotrzymać terminów określonych powyżej. 

4.4. Docelowe terminy naprawy dotyczą dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem świąt państwowych w danym kraju) i rozpoczynają się od dnia 
roboczego następującego po dniu odebrania produktu przez punkt napraw, a 
kończą się w dniu, w którym produkt jest gotowy do opuszczenia punktu napraw. 
Docelowe terminy nie obejmują czasu poświęconego na dostawę ani oczekiwanie na 
informacje od klienta, niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy, np. brakującą 
dokumentację czy akceptację szacunkowego kosztu naprawy sprzętu po gwarancji.  

4.5. Docelowe terminy naprawy nie obowiązują napraw członkowskich na 
terytorium: francuskich terytoriów zależnych, Wysp Kanaryjskich, Ceuty, Irlandii. 

4.6. W stosownych przypadkach i pod warunkiem dostępności, oferowane będzie 
wypożyczenie sprzętu zastępczego, jeżeli nie można dotrzymać docelowego terminu 
naprawy. Takie wypożyczenie podlega standardowym warunkom wypożyczania 
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sprzętu firmy Canon, a przyjęcie lub zamówienie takiego sprzętu w ramach 
członkostwa CPS będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na te warunki. 

4.7. Docelowe terminy naprawy i wypożyczenie sprzętu zastępczego obowiązują 
wyłącznie w przypadku sprzętu odpowiednio autoryzowanego do naprawy w ramach 
członkostwa CPS oraz spełniającego taką definicję, zgodnie z postanowieniami 
punktu 5 poniżej. 

4.8. W przypadku napraw pogwarancyjnych użytkownik ponosi odpowiedzialność za 
pokrycie wszelkich stosownych kosztów związanych z serwisowaniem sprzętu, w 
tym między innymi kosztów dostawy i stosownych podatków, opłat i danin, zgodnie 
z przepisami w kraju, w którym przekazano sprzęt do naprawy.  

4.9. Wszelkie korzyści oferowane są pod warunkiem ich dostępności i mogą ulegać 
zmianom, być wycofane lub zmodyfikowane w dowolnej chwili, według uznania 
firmy Canon. Canon zastrzega sobie nieograniczone prawo do stosowania wyłączeń 
lub wyjątków w zakresie dostępności określonych korzyści. Opublikowane korzyści 
członkowskie mogą się różnić w zależności od lokalizacji. 

4.10. Korzyści dotyczą wyłącznie danej osoby i nie podlegają zbyciu. Tylko 
zarejestrowany członek CPS może ubiegać się o korzyści w ramach członkostwa i 
wyłącznie w związku ze sprzętem zarejestrowanym i będącym w legalnym 
posiadaniu tego członka. Użytkownik nie może ubiegać się o korzyści, które 
przysługują innej osobie lub jeżeli sprzęt jest niezarejestrowany. Żadna inna osoba 
nie może też ubiegać się o korzyści w imieniu użytkownika. 

4.11. Nie jest dopuszczalne ubieganie się o korzyści za okres przeszły, tzn. takie 
korzyści, do których użytkownik był uprawniony, ale o które nie ubiegał się w 
chwili, w której był do tego uprawniony. 

4.12. Wszelkie naprawy prowadzone w ramach tego programu podlegają ogólnym 
warunkom i postanowieniom firmy Canon dotyczącym napraw, a także warunkom 
autoryzowanego punktu napraw, który dostarcza takie usługi. 

4.13. Oprócz korzyści wymienionych powyżej, Canon może zaproponować 
dodatkowe korzyści lub oferty promocyjne dostępne dla członków CPS w oparciu o 
status członkowski i sposób korzystania z usług członkowskich CPS, w tym między 
innymi: usługi napraw, wypożyczenie sprzętu, promocje w zakresie dostaw, ankiety 
i oferty produktowe.

4.14. UWAGA: CZŁONKOSTWO CPS NIE MA WPŁYWU ANI NIE PRZEDŁUŻA PRAW 
UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ HANDLOWĄ FIRMY CANON UDZIELONĄ 
NA PRODUKT W CHWILI ZAKUPU ORAZ NIE MA WPŁYWU ANI NIE PRZEDŁUŻA 
PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA.  

5. CZŁONKOSTWO CPS – Inne korzyści

Niniejszy punkt dotyczy WYŁĄCZNIE członków programu CPS mieszkających na 
terenie krajów objętych programem: Algieria, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, 
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Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Egipt, Estonia, Gruzja, Grecja, Izrael, Jordania, 
Kazachstan, Łotwa, Liban, Litwa, Malta, Oman, Katar, Rumunia, Arabia Saudyjska, 
Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina. 

5.1. Usługi naprawy i wypożyczenia sprzętu zastępczego wymienione w punkcie 4 
nie są obecnie dostępne w krajach wymienionych w punkcie 5. Członkom CPS w 
tych krajach nie przysługuje obecnie naprawa ani wypożyczenie sprzętu 
zastępczego. Jeżeli jednak członek CPS z dowolnego z tych krajów odwiedzi kraj, w 
którym określone w punkcie 4 usługi napraw są oferowane, może być uprawniony 
do naprawy posiadanego zarejestrowanego sprzętu w stosowanym docelowym 
terminie naprawy, zgodnie ze swoim poziomem członkostwa (srebrnym, złotym lub 
platynowym). Takie naprawy będą przeprowadzane według uznania danego punktu 
napraw i pod warunkiem, że punkt dysponuje wolnym terminem. W celu uniknięcia 
niejasności, obecnie usługi wypożyczenia sprzętu zastępczego są niedostępne dla 
członków z krajów wymienionych w punkcie 5, niezależnie od poziomu członkostwa 
czy wizyty w innym kraju objętym programem.  

5.2 UWAGA: CZŁONKOSTWO CPS NIE MA WPŁYWU ANI NIE PRZEDŁUŻA PRAW 
UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ HANDLOWĄ FIRMY CANON UDZIELONĄ 
NA PRODUKT W CHWILI ZAKUPU ORAZ NIE MA WPŁYWU ANI NIE PRZEDŁUŻA 
PRAW USTAWOWYCH UŻYTKOWNIKA.  

6. Korzystanie z członkostwa CPS

6.1. Usługi napraw:        

6.1.1. Aby skorzystać z usług naprawy lub serwisu w ramach członkostwa CPS, 
wystarczy wysłać swój sprzęt do lokalnego autoryzowanego punktu serwisowego 
CPS, dołączając wypełniony Formularz naprawy CPS z opisem prośby, swoim 
nazwiskiem, numerem oraz statusem członkowskim CPS, a także naklejając w 
widocznym miejscu, na opakowaniu zewnętrznym wysyłanego sprzętu, naklejkę 
identyfikacyjną CPS (otrzymaną przy rejestracji). W przypadku naprawy 
gwarancyjnej należy dołączyć kopię dokumentacji gwarancyjnej. 

6.1.2. W celu skorzystania z usług naprawy w ramach członkostwa CPS można 
skorzystać wyłącznie z placówek Canon oraz punktów napraw autoryzowanych 
przez Canon do wykonywania takich usług w ramach CPS. Pełną listę lokalnych 
punktów można znaleźć pod adresem http://www.canon-
europe.com/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx.

6.2. Wypożyczenie sprzętu zastępczego: 

6.2.1. Jeżeli w ramach członkostwa użytkownik jest uprawniony do wypożyczenia 
sprzętu zastępczego (patrz punkt 4 powyżej) na czas naprawy lub serwisowania 
własnego sprzętu, lokalna placówka Canon lub autoryzowany punkt serwisowy CPS 
skontaktują się z użytkownikiem, jeżeli nie można dotrzymać docelowego czasu 
naprawy, w celu bezpośredniego dokonania odpowiednich ustaleń. 
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6.2.2. Wszelki sprzęt wypożyczony zgodnie z powyższymi warunkami jest 
udostępniany ściśle na podstawie standardowych warunków wypożyczania sprzętu 
firmy Canon, przekazanych wraz z wypożyczanym sprzętem. Przyjęcie sprzętu 
wypożyczonego w ramach członkostwa CPS oznacza jednoczesną akceptację 
wspomnianych warunków.

6.2.3. Wypożyczony sprzęt zastępczy może zostać dostarczony na dowolny adres w 
krajach objętych programem CPS, zgodnie z ustaleniami z lokalnym punktem, lub 
na prośbę może zostać udostępniony do odbioru osobistego. 

6.2.4. Obowiązkiem użytkownika jest zwrócenie wypożyczonego sprzętu w ciągu 5 
dni od otrzymania własnego sprzętu, na adres określony przez firmę Canon lub 
punkt CPS, który dostarczył sprzęt zastępczy (lub zgodnie z innymi pisemnymi 
ustaleniami z firmą Canon). 

6.2.5. Należy zadbać o to, aby każdy wypożyczony przedmiot został zwrócony w 
takim samym stanie, w jakim został wypożyczony. Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność za ewentualną utratę, uszkodzenie lub kradzież wypożyczonego 
sprzętu, a Canon może zażądać odszkodowania za naprawę lub wymianę takiego 
sprzętu. Zaleca się, aby użytkownik zadbał o odpowiednie ubezpieczenie na 
wypożyczony sprzęt. 

6.2.6. Canon w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie zrzeka się i wyłącza 
jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do sprzętu wypożyczonego 
użytkownikowi. 

7. Anulowanie członkostwa przez członka

7.1. Użytkownik jest uprawniony do anulowania swojego członkostwa CPS w 
dowolnej chwili, poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia do zespołu 
administracyjnego ds. członkostwa CPS za pośrednictwem strony internetowej, 
poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej (szczegółowe informacje znajdują się w 
punkcie 1).

7.2. Po anulowaniu członkostwa konto użytkownika zostanie zdezaktywowane, a 
kartę członkowską należy zwrócić lub zniszczyć. Użytkownikowi nie będą już 
przysługiwały korzyści związane z członkostwem CPS i nie będzie mógł uzyskać 
dostępu do swojego konta CPS. 

7.3. Po anulowaniu członkostwa CPS jego wznowienie nie jest możliwe. Jeżeli 
użytkownik w dowolnej chwili postanowi ponownie dołączyć do programu, może się 
zarejestrować jako nowy członek, zgodnie z powyższymi informacjami. 

8. Zakończenie członkostwa przez firmę Canon

8.1. Członkostwo CPS może zostać zakończone ze skutkiem natychmiastowym 
przez firmę Canon w przypadku złamania niniejszych warunków i postanowień lub 
jeżeli, według wyłącznego uznania firmy Canon, członkostwo i/lub usługi oferowane 
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na podstawie niniejszych warunków były w dowolnej chwili wykorzystywane w 
niewłaściwy sposób. 

8.2. Ponadto firma Canon zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa, 
według swojego wyłącznego uznania, w przypadku uznania tego za konieczne lub 
stosowne. W takiej sytuacji użytkownik otrzyma 2-miesięczne pisemne 
wypowiedzenie, a po upływie tego okresu członkostwo zostanie uznane za 
zakończone. 

8.3. W razie wprowadzenia w trakcie roku zmian na liście sprzętu kwalifikującego 
się do programu, wszelkie zmiany skutkujące zdegradowaniem statusu przyznanego 
wcześniej członkostwa nie będą miały zastosowania aż do końca danego roku, ale 
będą obowiązywały użytkowników przedłużających członkostwo oraz użytkowników 
nowo zarejestrowanych po dacie publikacji.

9. Postanowienia różne

9.1. Wszelkie zapytania związane z członkostwem CPS należy kierować do zespołu 
administracyjnego ds. członkostwa CPS pod adresem cps@canon-europe.com.
Wszelkie skargi również należy kierować do zespołu administracyjnego ds. 
członkostwa CPS. 

9.2. Wszelkie dane osobowe użytkownika przechowywane w związku z 
członkostwem CPS będą wykorzystywane przez firmę Canon w celu zarządzania 
członkostwem i oferowania dostępnych w programie CPS usług. W związku z tym 
informacje użytkownika mogą być wykorzystywane przez strony trzecie 
upoważnione przez firmę Canon do świadczenia takich usług. 

9.3. Ponadto informacje dotyczące użytkownika i jego członkostwa mogą być 
wykorzystywane przez firmę Canon w celu oceny jego korzystania z usług CPS i/lub 
oceny, rozwoju i usprawniania dostarczanych usług, produktów oraz ofert i/lub w 
celu przeprowadzania wewnętrznych badań rynkowych i analiz statystycznych. 
Canon i wszelkie strony trzecie uprawnione do świadczenia usług CPS mogą 
kontaktować się z użytkownikiem listownie, mailowo lub telefonicznie, korzystając z 
danych zarejestrowanych w ramach członkostwa CPS, w związku z promocyjnymi 
wiadomościami e-mail lub innymi ofertami. 

9.4. Aby zmienić swoje preferencje dotyczące ofert marketingowych, należy 
dokonać odpowiednich zmian w profilu członkowskim CPS na stronie internetowej 
lub korzystając z łącza zamieszczonego we wszystkich marketingowych 
wiadomościach e-mail. Szczegółowe informacje na temat aktualnej polityki ochrony 
danych firmy Canon można znaleźć tutaj, a egzemplarz drukowany można uzyskać, 
kontaktując się z zespołem administracyjnym ds. członkostwa CPS. 

9.5. Canon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i postanowień w 
dowolnej chwili, w tym między innymi informacji dotyczących sprzętu 
kwalifikującego się do programu, poziomów członkostwa oraz korzyści, a wszelkie 
zmiany lub aktualizacje mogą być co pewien czas wprowadzane bez powiadomienia 
użytkownika, dlatego należy okresowo sprawdzać informacje zamieszczane na 
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stronie CPS. Canon dołoży jednak starań, aby wszelkie kluczowe zmiany warunków 
były ogłaszane i uwypuklane. 

9.6. Członkostwo CPS można uzyskać i wykorzystywać zgodnie z niniejszymi 
warunkami i postanowieniami. Wszelkie inne sposoby oraz próby wykorzystywania,
przyznawania, sprzedaży, wymiany lub przekazywania członkostwa stanowią 
poważne naruszenie niniejszych warunków i postanowień. Członkostwo niezgodne z 
niniejszymi warunkami i postanowieniami uznawane jest za nieważne, nie może być 
wymienione na korzyści i może zostać zakończone. 

9.7. Jeżeli w dowolnej chwili jakikolwiek warunek lub postanowienie nie jest ściśle 
stosowane lub przestrzegane przez firmę Canon, nie ogranicza to prawa firmy 
Canon do ścisłego stosowania takiego warunku lub postanowienia bądź innego 
warunku lub postanowienia w przyszłości. 

9.8. Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu Anglii i Walii oraz 
niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii. 

9.9. Członkostwo CPS oferowane jest użytkownikowi przez spółkę Canon Europe 
Limited (www.canon-europe.com) za pośrednictwem spółki Canon Europa N.V, z 
siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59-61 P.O Box 2260, 1185 XB Amstelveen, 
Holandia, zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem
33166721.

ZAŁĄCZNIK 1 

KRAJE OBJĘTE PROGRAMEM W 2011 ROKU

W krajach niewymienionych na poniższej liście nie można ubiegać się o żadne 
korzyści związane z członkostwem CPS 

3.4. Lista krajów oraz dostępność usług naprawy i wypożyczenia sprzętu w ramach 
programu CPS będą co pewien czas aktualizowane i Canon zastrzega sobie prawo 
do zmiany zarówno listy krajów jak i dostępności usług naprawy i wypożyczenia 
sprzętu w tych krajach, w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Co pewien czas 
należy sprawdzać listę krajów oraz dostępność usług naprawy i wypożyczenia 
sprzętu zastępczego w tych krajach w ramach programu CPS.

Kraj
Dostępność usług naprawy  
i wypożyczenia sprzętu zastępczego w 
ramach programu CPS

Algieria Niedostępne (1) 

Austria Dostępne (2) 

Bahrajn Niedostępne 

Azerbejdżan Niedostępne 

Białoruś Niedostępne 

Belgia Dostępne 
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Bułgaria Niedostępne 

Chorwacja Niedostępne 

Cypr Niedostępne 

Czechy Dostępne 

Dania Dostępne 

Egipt Niedostępne 

Estonia Niedostępne 

Finlandia Dostępne 

Francja Dostępne 

Gruzja Niedostępne 

Niemcy Dostępne 

Grecja Niedostępne 

Węgry Dostępne 

Irlandia  Dostępne 

Izrael Niedostępne 

Włochy Dostępne 

Jordania Niedostępne 

Kazachstan Niedostępne 

Łotwa Niedostępne 

Liban Niedostępne 

Litwa Niedostępne 

Luksemburg Dostępne 

Malta Niedostępne 

Holandia Dostępne 

Norwegia Dostępne 

Oman Niedostępne 

Polska Dostępne 

Portugalia Dostępne 

Katar Niedostępne 

Rumunia Niedostępne 

Rosja Dostępne 

Arabia Saudyjska Niedostępne 

Serbia Niedostępne 

Słowacja Niedostępne 

Słowenia Niedostępne 

Republika Południowej Afryki Dostępne 

Hiszpania Dostępne 

Szwecja Dostępne 

Szwajcaria Dostępne 

Turcja Niedostępne 

Ukraina Niedostępne 

Zjednoczone Emiraty Arabskie Dostępne (tylko poziom srebrny) 

Wielka Brytania Dostępne 

1. „Niedostępne” oznacza, że usługi naprawy i wypożyczenia są w tych krajach 
niedostępne, tak jak określono w punkcie 5 oraz zgodnie z niniejszymi warunkami i 
postanowieniami.
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2. „Dostępne” oznacza, że usługi naprawy i wypożyczenia sprzętu zastępczego są 
dostępne w wymienionych krajach w zależności od statusu członkostwa, tak jak 
określono w punkcie 4 oraz zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami.  


