
 

           
 

 
 

PANASONIC ÖZEL GARANTİ PROGRAMI 
 
Panasonic Profesyonel AV ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu döküman, P2HD için 

5 yıllık, AVCCAM için 3 yıllık uzatılmış garanti kaydınızı nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. 
 
Uzatılmış  garantinin  geçerli  olabilmesi  için,  satın  almış  olduğunuz  hiç kullanılmamış olan 
ürünü,  fatura  tarihinden itibaren 30 gün içinde bu döküman ekinde verilen kayıt formu ile birlikte 
internet üzerinden kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt altına alınmayan ürünlerin garantisi normal 
2 yıldır. 

 
5 Yıllık  veya  3 yıllık  Garanti   Programına     Kayıt Yaptırmak   İçin, 
 
1- İnternetten  http://panasonic.biz/sav/pass_e adresine gidiniz. 

2- Sayfanın sol üstünde yer alan “Join to Program” (+Registration) kısmına tıklayınız. 
3- Ürünü satınalmış olduğunuz ülkeyi / bölgeyi seçiniz. 

4- Model No'suna göre karşılık gelen “Registration” kısmına tıklayınız. 
5- Ekte verilen formdaki Service Pack Number ve Premium Pack Code'u girerek formu doldurunuz. 

6- Kaydın tamamlandığını belirtir bir e-mail alacaksınız. 

 
Avantajları: 
 
1- 5 yıl/3 yıl uzatılmış garantiye sahip olmak. 

2- Yazılım versiyonlarını, cihazı PC ye bağlayarak görebilmek. 
3- Yazılım güncellemelerini internetten indirmek ve cihaza yükleyebilmek. 

4- Birden fazla kayıtlı ürünü sistemden organize etmek. 
5- Ürünün çalışma saatlerini ve servis kayıtlarını incelemek. 

 
Garanti    Periyodu: 
 
5 yıllık garanti = 2 yıl normal + 3 yıl uzatılmış 
3 yıllık garanti = 2 yıl normal + 1 yıl uzatılmış 

P2HD ürünler için fatura tarihinden itibaren 5 yıl veya 5000 saat çalışma, hangisi önce dolarsa. 

AVCCAM ürünler için fatura tarihinden itibaren 3 yıl çalışma,  

 
Uzatılmış   Garanti   Kapsamı     Dışındakiler: 
 

•  CCD, 3MOS, LCD, Vizör, Lens, Power 

•  * Dış kasa ve kozmetik parçalar. 

•  * Opsiyonel aksesuarlar, P2 kart ve SD kart. 

•  * Kayıt edilen içerik. 

•  * Avrupa dışından satın alınan ürünler. 

* Bu maddeler aynı zamanda normal 2 yıllık garanti kapsamının da dışındadır. 

 
Ürünlerle ilgili ayrıntılı teknik destek bilgileri ve gerekli yazılımlarla ilgili son güncellemeleri 

http://panasonic.biz/sav/p2 adresinde bulabilirsiniz. 
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