Všechny fotografie © Miles Willis

canon.cz/cps

Podpora pro profesionály

Zaregistrujte se a přidejte se
k profesionálům

Profesionální
podpora
od společnosti
Canon
Program Canon Professional Services (CPS), který
je pro naše zákazníky z řad profesionálů zárukou
exkluzivních služeb, uživatelům produktů Canon
nabízí široké spektrum služeb již více než 20 let.
Členství v Evropském programu CPS je zcela bezplatné a nabízí profesionálním uživatelům fotografického a filmového vybavení exkluzivní přístup k široké řadě výhod. Patří mezi ně přístup k podpoře
programu CPS na významných událostech, služba
přednostních oprav a místní podpora programu
CPS ve vybraných evropských zemích. V závislosti na úrovni členství v programu CPS je k dispozici
také služba bezplatného zapůjčení náhradního vybavení po dobu opravy.
Program Canon Professional Services poskytuje tisícům svých členů podporu při práci. Eddie Keogh,
sportovní fotograf a cestovatel společnosti Canon,
který je členem programu CPS již deset let, nemá
o přínosech členství pochyby: „Kdykoli se účastním
nějaké významné události, vždy na ní najdu také
sekci programu CPS, na kterou se můžu obrátit s jakýmkoli problémem. Od společnosti Canon však
získáte nejen tuto úžasnou podporu – seznámíte
se s lidmi, kteří za touto značkou stojí, a budete se
moci spolehnout na jejich znalosti. A to si za peníze
nekoupíte.“
canon.cz/cps

Stát se členem je jednoduché, stačí se kvalifikovat.
Služba je založena na struktuře se třemi úrovněmi
a nabízí tak program, který je profesionálním fotografům dostupný, šitý na míru a rychle reaguje
na jejich potřeby. Příslušná úroveň členství v programu CPS vám bude automaticky přidělena s ohledem na počet vybraných fotoaparátů a objektivů,
které zaregistrujete do programu CPS.

Úrovně členství ve službě CPS
a podpora
Silver

Gold

Platinum

Video*

Požadavek pro registraci:
• 2 těla vybraných fotoaparátů
úrovně Silver
• 3 vybrané objektivy

Požadavek pro registraci:
• 2 těla vybraných fotoaparátů
úrovně Gold
• 3 vybrané objektivy

Požadavek pro registraci:
• 3 těla vybraných fotoaparátů
úrovně Platinum
• 4 vybrané objektivy

Požadavek pro registraci:
• Minimálně jedno tělo vybrané
videokamery

Doba vyřízení opravy pro registrované vybavení opravované
v rámci programu CPS
• 5 pracovních dnů

Doba vyřízení opravy pro registrované vybavení opravované
v rámci programu CPS
• 3 pracovní dny

Doba vyřízení opravy pro registrované vybavení opravované
v rámci programu CPS
• 2 pracovní dny

Doba vyřízení opravy pro registrované vybavení opravované
v rámci programu CPS
• 5 pracovních dnů

Služba bezplatného zapůjčení
náhradního vybavení v případě
překročení 3denního vyřízení
opravy

Služba bezplatného zapůjčení
náhradního vybavení v případě
překročení 2denního vyřízení
opravy

Služba bezplatného zapůjčení
náhradního vybavení v případě
překročení 5denního vyřízení
opravy

*V případě členství v programu CPS úrovně Video musí
filmaři vlastnit jednu vybranou profesionální videokameru
od společnosti Canon.

Platinum

EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 1D X, 1D C

Gold

Stejné jako u úrovně Platinum + EOS 5D, 1D Mark III, 1V

Silver

Stejné jako u úrovně Gold + EOS 40D, 50D, 60D, 60Da,
6D, 70D, 7D

Video

Filmové kamery EOS, EOS-1D C, XA10/20/25,
XF100/105/300/ 305, XHA1/A1S/G1/G1S, XL H1/H1A/H1S
Mezi vybrané objektivy patří modely ze současné řady L,
modely pro specialisty a makroobjektivy. Podrobné
informace naleznete na webové stránce:
canon.cz/cps

Služby Pro pro členy
programu CPS
Podporu nabízenou v rámci programu CPS jsme nyní
ještě rozšířili a představujeme nové služby Pro pro
členy programu CPS.
Tato řada služeb s fixní cenou zajistí špičkový provozní stav vašeho vybavení a poskytne vám rychlou
pomoc, když ji budete nejvíce potřebovat.

Nabízené služby
•
•
•
•

Prodloužená záruka
Kontrola a čištění snímače
Služby Pro a Pro AF
Expresní oprava

V průběhu etapy spuštění programu budou některé
z těchto služeb dostupné pro členy programu CPS
ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii,
případně pro členy, kteří mají v těchto oblastech přístup do Regionálního kompetenčního centra Canon.

Kontaktní údaje
Servis pro ČR: www.awh.cz. Registrace a další informace na webové stránce: canon.cz/cps

