
 

 

 

Informacja prasowa 

 

Promocja Canon: 3 lata gwarancji na wybrane 
urządzenia dla biznesu  

 

Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. – Firma Canon rozpoczyna „Promocję 

zapewniającą 3 lata gwarancji” na wybrane drukarki i skanery biurowe z serii  i-

SENSYS, MAXIFY, imageFORMULA, imageRUNNER.   

Aby skorzystać z promocji i otrzymać 3-letnią gwarancję na zakupione 

urządzenie, należy w dniach 1.04 – 31.08.2015 r. zakupić jeden z 

produktów promocyjnych, a następnie wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion. 

Formularz należy dostarczyć w ciągu 30 dni od daty zakupu urządzenia. Trzy 

lata gwarancji otrzymają tylko te produkty, które zostały zarejestrowane w ww. 

sposób.  

W zależności od produktu, serwis gwarancyjny obejmuje trzy rodzaje usług: 

 Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia (adres wskazany  

w formularzu rejestracyjnym).  

http://www.canon.pl/officewarrantypromotion


 
 

 Usługa serwisowa poprzez wymianę urządzenia w miejscu jego instalacji. 

 Wsparcie serwisowe w autoryzowanym punkcie Canon w systemie  

door-to-door. 

Wszystkie koszty związane odbiorem i dostawą urządzeń objętych gwarancją są 

pokrywane przez firmę Canon w ramach umowy gwarancyjnej.   

Produkty objęte promocją: 

Seria  Model   

MAXIFY 

MB2050 

MB2350 

MB5050 

MB5350 

iB4050 

i-SENSYS 

LBP6230dw 

LBP6310dn 

LBP7100Cn 

LBP7110Cw 

MF211 

MF212w 

MF216n 

MF217w 

MF226dn 

MF229dw 

LBP6670dn 

LBP7210Cdn 

LBP7660Cdn 

MF6140dn 

MF6180dw 

MF8230Cn 

MF8280Cw 

MF8540Cdn 

MF8550Cdn 

MF8580CDW 

imageFORMULA 

P-208II 

P-215II 

DR-F120 

imageRUNNER C1225iF 
  

– KONIEC – 



 
 

Kontakt dla mediów: 

 

Canon Polska   
Joanna Stankiewicz 
Corporate & Marketing Communication Manager 

Canon Polska Sp. z o.o.  
Tel.  (+48) 22 430 60 91 
Kom. (+48) 691 490 891 
joanna.stankiewicz@canon.pl  
www.canon.pl 

d*fusion communication   
Natalia Dębniak 
Account Manager  

d*fusion communication 
Tel. (+48) 22 403 57 99 
Kom. (+48) 511 568 833 
natalia.debniak@dfusion.pl 
www.dfusion.pl 

 

O firmie Canon Europe 

Canon Europe to regionalny dział sprzedaży i marketingu firmy Canon Inc., reprezentowany w 116 
krajach i zatrudniający 17 000 osób w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA).  

Firma Canon została założona w 1937 roku specjalnie w celu produkowania najlepszych aparatów 

fotograficznych. Pasja, jaką Canon żywi dla potęgi obrazu —  Power of Image — z czasem doprowadziła 
do rozszerzenia technologii na wiele innych rynków i zapewniła firmie pozycję lidera w dziedzinie 
konsumenckich i biznesowych rozwiązań do przetwarzania obrazu. Firma oferuje szeroką gamę 
rozwiązań, od cyfrowych aparatów kompaktowych i lustrzanek do obiektywów telewizyjnych i 
przenośnych rentgenów, a także urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek produkcyjnych wspieranych 
przez szereg usług o wartości dodanej. 

Canon inwestuje znaczne środki w prace badawczo-rozwojowe, aby dostarczać najbogatsze, najbardziej 

innowacyjne produkty i usługi w celu spełnienia kreatywnych potrzeb klientów. Od fotoamatorów do 
profesjonalnych drukarni, każdy klient firmy Canon może realizować swoje własne pasje. 

Korporacyjna filozofia firmy Canon to Kyosei – „Żyć i pracować razem dla wspólnego dobra”. W regionie 
EMEA Canon Europe dąży do zrównoważonego rozwoju biznesowego, skupiając się na ograniczeniu 
negatywnego wpływu na środowisko i dostarczając produkty, rozwiązania oraz usługi, które pomagają 

klientom w osiągnięciu tego samego celu. Canon uzyskał globalny certyfikat ISO 14001, demonstrując 
najwyższe standardy zarządzania środowiskowego. 

Więcej informacji o Canon Europe można znaleźć pod adresem www.canon-europe.com 
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