
REGULAMIN ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG SERWISOWYCH 

FUJIFILM EUROPE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE 

I. Warunki ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki  odpłatnego świadczenia przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) 

Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02 – 486), Al. Jerozolimskie 178, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – krajowego Rejestru Sądowego (zwaną dalej FUJIFILM) dodatkowych 

usług serwisowych  dotyczących Sprzętu fotograficznego marki FUJIFILM na rzecz użytkowników tego sprzętu 

(Regulamin).  

II. Warunki zakupu, podstawowe pojęcia  

1. Przedłużona Gwarancja GOLD36 – zapewnia prawo do naprawy aparatu zgodnie z Warunkami 

Gwarancji w okresie 36 miesięcy od dnia zakupu aparatu.  Zwanej dalej „Przedłużoną Gwarancją”  

2. Przedłużona Gwarancja SILVER24 – zapewnia prawo do naprawy aparatu zgodnie z Warunkami 

Gwarancji w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu aparatu. Zwanej dalej „Przedłużoną Gwarancją”  

3. Przedłużenie gwarancji jest odpłatne. Wysokość ceny uzależniona jest od rodzaju Sprzętu mającego być 

nią objętym i okresu na jaki ma być zawarta umowa.  Tabela opłat dostępna jest w punkcie sprzedaży 

detalicznej.   

4. Zakup następuje w punkach sprzedaży poprzez opłacenie stosownych opłat. 

5. Zakup Przedłużonej Gwarancji może nastąpić nie później niż na 14 dni przed datą upływu 

obowiązywania gwarancji udzielonej przez FUJIFILM na podstawie umowy sprzedaży.   

6. Przedłużoną Gwarancją może być objęty jedynie sprzęt fotograficzny marki FUJIFILM (zwany dalej 

Sprzętem) w postaci aparatu fotograficznego, obiektywu. 

7. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma „Certyfikat serwisowy”, będący obok oryginalnego dowodu 

zakupu podstawą do korzystania z warunków Przedłużonej Gwarancji. 

8. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Przedłużonej Gwarancji w przypadku 

stwierdzenia barku dowodu zakupu aparatu nie spełnienia jednego z warunków, o których mowa w 

Rozdziale  II pkt 4 – 6.   

III. CENA  

1. Cena z tytułu zakupu Przedłużonej Gwarancji jest uzależniona od rodzaju Sprzętu i czasu jej trwania. 

Cennik dostępny jest w punktach sprzedaży.  

2. Cena, o której mowa w ust. 1 jest jednorazową opłatą stanowiącą całość wynagrodzenia FUIJIFILM z 

tytułu Przedłużenia Gwarancji. 

IV. Przedmiot Przedłużonej Gwarancji 

1. Przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych dla Sprzętu nią objętego przez okres wskazany w 

warunkach zakupionej przedłużonej Gwarancji, polegających, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, na usuwaniu 

ujawnionych w tym czasie usterek i wad Sprzętu, które powstały  z przyczyn niezawinionych przez 

Użytkownika.  



2. Klientowi przysługuje wymiana Sprzętu na nowy lub nowszy z aktualnej serii Aparatów, jeżeli 

autoryzowany serwis, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 poniżej, stwierdzi na piśmie, że usunięcie 

wady nie jest możliwe. 

3. Usługi serwisowe dokonywane w ramach Umowy nie obejmują:  

a)  czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany 

jest we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana 

baterii, itp. 

b) mechanicznych uszkodzeń Sprzętu i wywołanych nimi jego niesprawnego działania Sprzętu, 

c) czyszczenia Sprzętu,  w tym w szczególności wewnętrznych zabrudzeń wizjera, obiektywu lub 

matrycy, 

d) drobnych uszkodzeń powierzchniowych wynikających  ze zwykłego użytkowania Sprzętu typu 

zarysowanie obudowy, wytarcie napisów itp., 

e) uszkodzeń Sprzętu wynikłych z: 

 niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji 

(np. zapiaszczenie lub zalanie płynem, wylanie baterii),  

 samowolnych (dokonywanych przez Klienta, nie autoryzowany serwis lub inne 

nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,  

 użytkowania Sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,  

 podłączenia Sprzętu do niesprawnego urządzenia elektronicznego lub niespełniającego 

wymogów wymienionych w instrukcji obsługi Sprzętu, 

 

f) Sprzętu, z którego został usunięty nr seryjny umożliwiający jego identyfikację, 

 

g)  akcesoriów do Sprzętu  typu: paski nośne, osłony, baterie i akumulatory. 

V. Realizacja Przedłużonej Gwarancji 

1. Warunkiem wykonania usługi serwisowej w ramach Przedłużonej Gwarancji  jest dostarczenie Sprzętu 

objętego Umową wraz z „Certyfikatem serwisowym”, oryginałem dowodu zakupu, zarówno aparatu, 

obiektywu jak i dowodem zakupu Przedłużonej Gwarancji oraz krótkim opisem zgłaszanej usterki do 

serwisu wskazanego w pkt 2 poniżej. 

2. Właściwym dla realizacji Umowy jest: FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Serwis 

Aparatów Cyfrowych, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, tel. (+48 22) 578 11 14, tel. (+48 22) 578 

11 15, fax (+48 22) 578 11 13, e-mail serwis@fujifilm.pl. (dalej zwany Serwisem) 

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.  

3. Użytkownik powinien dostarczyć Sprzęt do Serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu 

fabrycznym bez dodatkowego wyposażenia, tj. instrukcji, oprogramowania na CD, kabli USB, AV, 

zasilających, ładowarek, akumulatorów oraz kart pamięci, chyba, że zgłaszana usterka ma związek z 

którymś z powyższych akcesoriów. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko 

uszkodzenia w czasie transportu do i z Serwisu ponosi Użytkownik.  

4. W przypadku konieczności dostarczenia Sprzętu do Serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej, należy 

zawsze przed wysyłką skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z Serwisem celem 

ustalenia szczegółów wysyłki.  

mailto:serwis@fujifilm.pl


5. W terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Sprzętu do Serwisu, Klient zostanie powiadomiony 

o sposobie realizacji lub powodach odmowy realizacji usługi. W razie braku zasadności zgłoszenia 

Sprzętu do naprawy w ramach Przedłużonej Gwarancji (sprzęt sprawny lub uszkodzenie niepodlegające 

naprawie w ramach niniejszej Przedłużonej Gwarancji), Użytkownik zostanie obciążony kosztami 

ekspertyzy technicznej. 

6. Gwarant dołoży wszelkich starań aby naprawa była wykonana w terminie do 14 dni roboczych od daty 

dostarczenia Aparatu do Serwisu. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych  spoza terytorium Polski. 

VI. Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji  

Okres obowiązywania Przedłużonej Gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu 

obowiązywania bezpłatnej  gwarancji udzielonej przez FUJIFILM na podstawie umowy sprzedaży i trwa 

odpowiednio przez rok, (1 rok Przedłużona Gwarancja Silver, 2 lata Przedłużona Gwarancja Gold), w 

zależności od tego jaki wariant wybierze użytkownik.  

VII. Prawo odstąpienia 

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 poniżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo 

odstąpienia od Przedłużonej Gwarancji w terminie 10 dni od dnia zakupu przedłużonej Gwarancji 

potwierdzonej oryginalnym dowodem zakupu.   

2. Prawo odstąpienia od Przedłużonej Gwarancji nie przysługuje w przypadku, gdy przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownik  wydał zlecenie wykonania usługi serwisowej objętej 

niniejszą Przedłużoną Gwarancją.  

3. W przypadku odstąpienia od Przedłużonej Gwarancji przez Użytkownika, kwota uiszczona przez niego 

tytułem ceny, o której mowa w pkt III zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez 

Użytkownika w terminie 14 dni roboczych.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Zakup Przedłużonej Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika 

wynikających z niezgodności towaru z umową. 

2. Przedłużona Gwarancja nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 

r., Nr 141, Poz.1176 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 556 – 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U.  z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.) 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 1964 r., Nr 16, Poz.93 ze zm.). 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy  jest sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce. 


