MEGBÍZHATÓ
GARANCIA
ÉS MŰSZAKI
SZAKÉRTELEM
MIÉRT VÁSÁROLJ
HIVATALOS
VISZONTELADÓINKNÁL?

MILYEN
TOVÁBBI ELŐNYEI
VANNAK?

A hivatalos viszonteladók kötelessége betartani a piacon érvényes fogyasztóvédelmi szabályokat és a kereskedelmi törvényi
előírásokat.

Hivatalos viszonteladóink:
• megfelelő szakmai és műszaki tudással
rendelkeznek a termékekről,
• termékek széles választékával, raktárkészlettel várnak és előrendelést is felvesznek,
• szezonális kedvezményeket adnak.

Biztos lehetsz a termék:
• eredetiségében,
• minőségében,
• a műszaki és biztonsági alkalmasságában.

Az értékes műszaki cikkek hosszútávú használata során megtérül a gyártóval hivatalos kereskedelmi kapcsolatban álló viszonteladóktól történő vásárlás.

Az Európa területén vásárolt Canon termékekre általában 1 év a jótállás, míg Magyarországon:*

GARANCIA
MIÉRT VÁSÁROLJ
HIVATALOS
VISZONTELADÓINKNÁL?
A kötelező jótállásból eredő fogyasztói
igényérvényesítés gördülékenyen folyik.
A javítási szolgáltatásokat a Canon hivatalos szervizei végzik.

MILYEN
KÖVETKEZMÉNYEKKEL
JÁR, HA NEM HIVATALOS
KISKERESKEDŐTŐL
VÁSÁROLUNK?
Díjmentes kijavítás iránti igényünket csak
a vásárlás helyén van mód jelezni.
Ha a nem hivatalos kereskedelmi partner
időközben felhagyott a tevékenységével
vagy elérhetetlenné válik, akkor akár a hároméves kötelező jótállásból eredő jogaink érvényesítése is akadályokba ütközhet.

További tájékoztatás:

1 év
• 100 000 Ft - 249 999 Ft: 2 év
• 250 000 Ft-tól: 3 év
• 10 000 Ft - 99 999 Ft:

* Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében.

MŰSZAKI
BIZTONSÁG
MILYEN VESZÉLYEKET
REJT MAGÁBAN,
HA NEM HIVATALOS
VISZONTELADÓTÓL
VÁSÁROLUNK?
A veszélyes vagy rossz minőségű nem eredeti tartozékok súlyos kárt okozhatnak Canon termékünkben a használat során.
A termék használata lehetetlenné válik,
amennyiben a hiányzó, hibás vagy illegális
szoftverpéldányok nem, vagy rosszul működnek.

További
tájékoztatás
és tippek:

HOGYAN ISMERHETJÜK
FEL A NEM HIVATALOS
FORRÁSOKAT?

Árulkodó jelek lehetnek:
• a dobozok feliratai
• az alapbeállítású készülékszoftver nyelve
• ha nincs használati útmutató vagy gyenge másolatot csomagolnak a dobozba
• az eredetihez képest eltérő a termék neve
• manipulált sorozatszám

ÁR
MIÉRT KOCKÁZATOS,
HA OLCSÓBBAN UGYAN,
DE EGY NEM HIVATALOS
KISKERESKEDŐTŐL
VÁSÁROLUNK?
A nem hivatalos kereskedők a gyárilag ös�szeállított rendszereket („kit”) megvásárolhatják a hivatalos kereskedőktől, majd
azokat megbontva, annak elemeit külön
értékesítik.

Így a vásárló nem lehet biztos abban, hogy
minden tartozék és kiegészítő 100%-ban
eredeti, ezáltal a garanciális és műszaki elvárásokat a gyártó sem teljesítheti maradéktalanul.

A meghirdetett fogyasztói árak a nem hivatalos viszonteladóknál nem feltétlenül
transzparensek.

