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Rejestracja członkostwa 

 

Imię*

Ulica*

Miejscowość*

E-mail*

Tel. komórkowy *

Data urodzenia*

Zawód *

Tytuł

Nazwisko*

Kod 
pocztowy*

Kraj*

Tel. 
stacjonarny*

Faks

NIP

Obywatelstwo

Pan Pani

Adres dostawy*

Nazwisko / Firma
jak powyżej

Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

* Pola wymagane. Uwaga: prosimy o podanie co najmniej jednego numeru telefonu.

Freelancer

Właściciel

Pracownik

Dyrektor

Stanowisko

Nazwa firmy Strona 
internetowa

Dane ogólne 



2 

 

 

 

Główne zastosowania/tematy fotografii 

Członkostwo w innych programach profesjonalnych 

Branża: Marketing i reklama

Turystyka i wypoczynek

Architektura i budownictwo

Inne

Dziennikarstwo

Edukacja

Fotografia

Design

Produkcja 
multimediów
Kultura i sztuka

tak

tak

nie

nie

dawniej

dawniejCanon Professional Service (CPS) 

Nikon Professional Service (NPS) 

Inne

Architektura

Dokumentalistyka

Zdjęcia lotnicze

Nauka

Przemysł

Inne

Fotografia uliczna

Podróże

Moda

Ludzie

Zdjęcia podwodne

Produkty

Śluby

Polityka

3D

Portret

Zwierzęta / Dzika 
przyroda

Studio

Sports

Sektor medyczny

Krajobraz
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Do programu Sony Imaging PRO Support mogą przystąpić zawodowi fotografowie i użytkownicy 
profesjonalni, którzy posiadają co najmniej 2 korpusy aparatów i 3 obiektywy z poniższej listy. 
Co najmniej jeden aparat musi być wymieniony w „Grupie A“ (patrz niżej). 

Aparaty z grupy B Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

ILCA-99M2 

ILCE-7M3 

ILCE-7M4

ILCE-7RM2 

ILCE-7C 

DSC-RX1 

DSC-RX1R 

Aparaty z grupy A Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

ILCE-1 

ILCE-9 

ILCE-9M2 

ILCE-7RM3 

ILCE-7RM3/A 

ILCE-7RM4 

ILCE-7RM4/A 

ILCE-7SM2 

ILCE-7SM3 

DSC-RX1RM2 

Posiadam następujące produkty Sony Digital Imaging 

ILCE-6600 



4 

Obiektywy z mocowaniem typu E 

Uwaga o obiektywach Sony ZEISS: 
Prosimy o podanie 7-cyfrowego numeru seryjnego Sony, który znajduje się w pobliżu mocowania obiektywu. 

Obiektywy 
stałoogniskowe 

Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

SEL14F18GM 

SEL20F18G 

SEL24F14GM 

SEL24F18Z 

SEL35F14Z 

SEL35F28Z 

SEL35F14GM 

SEL50F14Z 

SEL50F12GM 

SEL55F18Z 

SEL85F14GM 

SEL90M28G 

SEL100F28GM 

SEL135F18GM 

SEL400F28GM 

SEL600F40GM 
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Obiektywy z mocowaniem typu E 

Uwaga o obiektywach Sony ZEISS: 
Prosimy o podanie 7-cyfrowego numeru seryjnego Sony, który znajduje się w pobliżu mocowania obiektywu. 

Obiektywy 
zmiennoogniskowe 

Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

SEL1224G 

SEL1224GM 

SEL1635GM 

SEL1655G 

SEL1670Z 

SELC1635G 

SELP18105G 

SELP18110G 

SEL2470GM 

SEL24105G 

SEL2860 

SELP28135G 

SEL70200GM 

SEL70200GM2 

SEL70300G 

SEL70350G 

SEL100400GM 

SEL200600G 

SEL2470GM2 

SELP1635G 
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Obiektywy z mocowaniem typu A 

Obiektywy 
zmiennoogniskowe 

Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

SAL1635Z 

SAL1635Z2 

SAL2470Z 

SAL2470Z2 

SAL70300G 

SAL70300G2 

SAL70400G 

SAL70400G2 

Uwaga o obiektywach Sony ZEISS: 
Prosimy o podanie 7-cyfrowego numeru seryjnego Sony, który znajduje się w pobliżu mocowania obiektywu. 

Obiektywy 
stałoogniskowe 

Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

SAL135F18Z 

SAL300F28G 

SAL300F28G2 

SAL500F40G 
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Inne produkty Sony, których używam w swoim zawodzie 

Akcesoria Liczba 
sztuk 

Numer(y) seryjny(-e) Data zakupu 

HVL-F60RM 

HVL-F45RM 

HVL-F28RM 

HVL-F60M 

HVL-F43M 

VG-C2EM 

VG-C3EM 

VG-C4EM 

VG-C77AM 

FA-WRC1M 

FA-WRR1 

LA-EA4 

LA-EA3 

SEL14TC 

SEL20TC 

XLR-K2M 

XLR-K3M 

HVL-F60RM2 

HVL-F46RM 
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Prosimy o wskazanie najważniejszej dla siebie usługi w programie Sony Imaging PRO. 

 

Kariera fotograficzna (zwięzły zarys) 

Najważniejsza usługa w programie Sony Imaging PRO Support 

Jestem członkiem stowarzyszenia zawodowego lub fotograficznego 

tak niePosiadam legitymację 
prasową:

Izba handlowa:

Stowarzyszenie 
zawodowe:

Dział pomocy

Bezpłatne czyszczenie 
przetwornika

Aparat zastępczy

Odbiór do naprawy i zwrot

Szybka naprawa

Inne (prosimy o podanie 
szczegółów) 
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Prosimy o dodanie zdjęcia dokumentu identyfikacyjnego (paszportu, prawa jazdy itp.) oraz 
potwierdzenia wykonywanego zawodu (na przykład legitymacji prasowej, informacji o 
wydawnictwach, informacji o honorariach z ostatnich 6 miesięcy) oraz dowodu zakupu sprzętu 
Sony. Wymagany jest dowód zakupu wszystkich produktów. Prosimy o wyszczególnienie na 
powyższej liście całego sprzętu wraz z numerami seryjnymi. 

Prosimy o wypełnienie tego formularza w programie Adobe Acrobat Reader®, podpisanie 
go i odesłanie e-mailem wraz z potwierdzeniem wykonywanego zawodu i dowodem zakupu 
na następujący adres: 

JoinPROsupport@eu.sony.com 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wniosku. 

Wyrażam zgodę na warunki programu Sony Imaging PRO Support, które można 
pobrać ze strony internetowej Sony Imaging PRO Support (wymagane). 
Sony Europe B.V. okresowo przesyłać informacje o produktach, aktualizacje 
oprogramowania, komunikaty firmowe, ankiety badania satysfakcji itd. 
dostosowane do wyrażonych zainteresowań. 

Informacje o przepisach o ochronie danych osobowych można znaleźć na następującej 
stronie (lub odpowiedniej stronie uczestniczącego kraju): 
https://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html 

W dowolnym momencie można wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych 
osobowych. 

Dalsze pytania prosimy kierować do działu pomocy Sony 
Imaging PRO 
Mail: JoinPROsupport@eu.sony.com 

W imieniu 
Sony Europe B.V. 
The Heights; Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, 
Podmiot zarejestrowany w Holandii pod numerem 71682147 

Ostatnia 
aktualizacja
: 2021-11-10 

Ważne uwagi dotyczące wniosku 

Wniosek / Rejestracja 

Podanie nazwiska i przesłanie tego dokumentu jest potwierdzeniem 
dokładności powyższych danych. 

Wnioskodawca:

Miejscowość/Kraj Data

mailto:JoinPROsupport@eu.sony.com
http://www.sony.pl/eu/pages/privacy/pl_PL/privacy_overview.html
mailto:JoinPROsupport@eu.sony.com

	Rejestracja członkostwa
	Branża:
	Obiektywy z mocowaniem typu E
	Obiektywy z mocowaniem typu E
	Obiektywy z mocowaniem typu A
	JoinPROsupport@eu.sony.com
	Dalsze pytania prosimy kierować do działu pomocy Sony Imaging PRO
	W imieniu


	Titel: 
	Herr: Off
	Frau: Off
	Vorname: 
	Nachname: 
	Straße: 
	PLZ: 
	Stadt: 
	Land: 
	E-Mail: 
	Telefon: 
	Mobilnummer: 
	Fax: 
	Geburtsdatum: 
	Steuer Nr: 
	Berufsbezeichnung: 
	Staatsangehörigkeit: 
	wie oben angegeben: Off
	Name/Firma: 
	Straße - Liefer: 
	PLZ Liefer: 
	Stadt Liefer: 
	Freiberufler: Off
	Angestellter: Off
	Eigentümer: Off
	Geschäftsführer: Off
	Firmenname: 
	Website: 
	Marketing: Off
	Journalismus: Off
	Design: Off
	Freizeit: Off
	Bildung: Off
	Medienproduktion: Off
	Architektur: Off
	Fotografie: Off
	Kunst: Off
	Andere: Off
	Andere Text: 
	Architektur 2: Off
	Straßenfotografie: Off
	Produkte: Off
	Tiere: Off
	Reportage: Off
	Reise: Off
	Hochzeit: Off
	Studio: Off
	Luftaufnahme: Off
	Mode: Off
	Politik: Off
	Sport: Off
	Wissenschaft: Off
	People: Off
	3D: Off
	Medizin: Off
	Industrie: Off
	Unterwasser: Off
	Portrait: Off
	Landschaft: Off
	Andere Text 2: 
	Andere 2: Off
	CPS ja: Off
	CPS nein: Off
	CPS nicht mehr: Off
	NPS ja: Off
	NPS nein: Off
	NPS nicht mehr: Off
	Andere Text 3: 
	QuantityILCE1: 
	Serial numbersILCE1: 
	Date of purchaseILCE1: 
	QuantityILCE9: 
	Serial numbersILCE9: 
	Date of purchaseILCE9: 
	QuantityILCE9M2: 
	Serial numbersILCE9M2: 
	Date of purchaseILCE9M2: 
	QuantityILCE7RM3: 
	Serial numbersILCE7RM3: 
	Date of purchaseILCE7RM3: 
	QuantityILCE7RM3A: 
	Serial numbersILCE7RM3A: 
	Date of purchaseILCE7RM3A: 
	QuantityILCE7RM4: 
	Serial numbersILCE7RM4: 
	Date of purchaseILCE7RM4: 
	QuantityILCE7RM4A: 
	Serial numbersILCE7RM4A: 
	Date of purchaseILCE7RM4A: 
	QuantityILCE7SM2: 
	Serial numbersILCE7SM2: 
	Date of purchaseILCE7SM2: 
	QuantityILCE7SM3: 
	Serial numbersILCE7SM3: 
	Date of purchaseILCE7SM3: 
	QuantityDSCRX1RM2: 
	Serial numbersDSCRX1RM2: 
	Date of purchaseDSCRX1RM2: 
	QuantityILCA99M2: 
	Serial numbersILCA99M2: 
	Date of purchaseILCA99M2: 
	QuantityILCE7RM2: 
	Serial numbersILCE7RM2: 
	Date of purchaseILCE7RM2: 
	QuantityDSCRX1: 
	Serial numbersDSCRX1: 
	Date of purchaseDSCRX1: 
	QuantityDSCRX1R: 
	Serial numbersDSCRX1R: 
	Date of purchaseDSCRX1R: 
	QuantitySEL14F18GM: 
	Serial NumbersSEL14F18GM: 
	Date of purchaseSEL14F18GM: 
	QuantitySEL20F18G: 
	Serial NumbersSEL20F18G: 
	Date of purchaseSEL20F18G: 
	QuantitySEL24F14GM: 
	Serial NumbersSEL24F14GM: 
	Date of purchaseSEL24F14GM: 
	QuantitySEL24F18Z: 
	Serial NumbersSEL24F18Z: 
	Date of purchaseSEL24F18Z: 
	QuantitySEL35F14Z: 
	Serial NumbersSEL35F14Z: 
	Date of purchaseSEL35F14Z: 
	QuantitySEL35F28Z: 
	Serial NumbersSEL35F28Z: 
	Date of purchaseSEL35F28Z: 
	QuantitySEL35F14GM: 
	Serial NumbersSEL35F14GM: 
	Date of purchaseSEL35F14GM: 
	QuantitySEL50F14Z: 
	Serial NumbersSEL50F14Z: 
	Date of purchaseSEL50F14Z: 
	QuantitySEL50F12GM: 
	Serial NumbersSEL50F12GM: 
	Date of purchaseSEL50F12GM: 
	QuantitySEL55F18Z: 
	Serial NumbersSEL55F18Z: 
	Date of purchaseSEL55F18Z: 
	QuantitySEL85F14GM: 
	Serial NumbersSEL85F14GM: 
	Date of purchaseSEL85F14GM: 
	QuantitySEL90M28G: 
	Serial NumbersSEL90M28G: 
	Date of purchaseSEL90M28G: 
	QuantitySEL100F28GM: 
	Serial NumbersSEL100F28GM: 
	Date of purchaseSEL100F28GM: 
	QuantitySEL135F18GM: 
	Serial NumbersSEL135F18GM: 
	Date of purchaseSEL135F18GM: 
	QuantitySEL400F28GM: 
	Serial NumbersSEL400F28GM: 
	Date of purchaseSEL400F28GM: 
	QuantitySEL600F40GM: 
	Serial NumbersSEL600F40GM: 
	Date of purchaseSEL600F40GM: 
	QuantitySEL1224G: 
	Serial numbersSEL1224G: 
	Date of purchaseSEL1224G: 
	QuantitySEL1224GM: 
	Serial numbersSEL1224GM: 
	Date of purchaseSEL1224GM: 
	QuantitySEL1655G: 
	Serial numbersSEL1655G: 
	Date of purchaseSEL1655G: 
	QuantitySEL1670Z: 
	Serial numbersSEL1670Z: 
	Date of purchaseSEL1670Z: 
	QuantitySELC1635G: 
	Serial numbersSELC1635G: 
	Date of purchaseSELC1635G: 
	QuantitySELP18105G: 
	Serial numbersSELP18105G: 
	Date of purchaseSELP18105G: 
	QuantitySELP18110G: 
	Serial numbersSELP18110G: 
	Date of purchaseSELP18110G: 
	QuantitySEL24105G: 
	Serial numbersSEL24105G: 
	Date of purchaseSEL24105G: 
	QuantitySEL2860: 
	Serial numbersSEL2860: 
	Date of purchaseSEL2860: 
	QuantitySELP28135G: 
	Serial numbersSELP28135G: 
	Date of purchaseSELP28135G: 
	QuantitySEL70300G: 
	Serial numbersSEL70300G: 
	Date of purchaseSEL70300G: 
	QuantitySEL70350G: 
	Serial numbersSEL70350G: 
	Date of purchaseSEL70350G: 
	QuantitySEL100400GM: 
	Serial numbersSEL100400GM: 
	Date of purchaseSEL100400GM: 
	QuantitySEL200600G: 
	Serial numbersSEL200600G: 
	Date of purchaseSEL200600G: 
	QuantitySAL135F18Z: 
	Serial numbersSAL135F18Z: 
	Date of purchaseSAL135F18Z: 
	QuantitySAL300F28G: 
	Serial numbersSAL300F28G: 
	Date of purchaseSAL300F28G: 
	QuantitySAL300F28G2: 
	Serial numbersSAL300F28G2: 
	Date of purchaseSAL300F28G2: 
	QuantitySAL500F40G: 
	Serial numbersSAL500F40G: 
	Date of purchaseSAL500F40G: 
	QuantitySAL1635Z: 
	Serial numbersSAL1635Z: 
	Date of purchaseSAL1635Z: 
	QuantitySAL1635Z2: 
	Serial numbersSAL1635Z2: 
	Date of purchaseSAL1635Z2: 
	QuantitySAL2470Z: 
	Serial numbersSAL2470Z: 
	Date of purchaseSAL2470Z: 
	QuantitySAL2470Z2: 
	Serial numbersSAL2470Z2: 
	Date of purchaseSAL2470Z2: 
	QuantitySAL70300G: 
	Serial numbersSAL70300G: 
	Date of purchaseSAL70300G: 
	QuantitySAL70300G2: 
	Serial numbersSAL70300G2: 
	Date of purchaseSAL70300G2: 
	QuantitySAL70400G: 
	Serial numbersSAL70400G: 
	Date of purchaseSAL70400G: 
	QuantitySAL70400G2: 
	Serial numbersSAL70400G2: 
	Date of purchaseSAL70400G2: 
	QuantityHVLF28RM: 
	Serial numbersHVLF28RM: 
	Date of purchaseHVLF28RM: 
	QuantityHVLF60M: 
	Serial numbersHVLF60M: 
	Date of purchaseHVLF60M: 
	QuantityHVLF43M: 
	Serial numbersHVLF43M: 
	Date of purchaseHVLF43M: 
	QuantityVGC2EM: 
	Serial numbersVGC2EM: 
	Date of purchaseVGC2EM: 
	QuantityVGC3EM: 
	Serial numbersVGC3EM: 
	Date of purchaseVGC3EM: 
	QuantityVGC4EM: 
	Serial numbersVGC4EM: 
	Date of purchaseVGC4EM: 
	QuantityVGC77AM: 
	Serial numbersVGC77AM: 
	Date of purchaseVGC77AM: 
	QuantityFAWRC1M: 
	Serial numbersFAWRC1M: 
	Date of purchaseFAWRC1M: 
	QuantityFAWRR1: 
	Serial numbersFAWRR1: 
	Date of purchaseFAWRR1: 
	QuantityLAEA4: 
	Serial numbersLAEA4: 
	Date of purchaseLAEA4: 
	QuantityLAEA3: 
	Serial numbersLAEA3: 
	Date of purchaseLAEA3: 
	QuantitySEL14TC: 
	Serial numbersSEL14TC: 
	Date of purchaseSEL14TC: 
	QuantitySEL20TC: 
	Serial numbersSEL20TC: 
	Date of purchaseSEL20TC: 
	QuantityXLRK2M: 
	Serial numbersXLRK2M: 
	Date of purchaseXLRK2M: 
	QuantityXLRK3M: 
	Serial numbersXLRK3M: 
	Date of purchaseXLRK3M: 
	Other Sony products that I use for my profession: 
	Werdegang: 
	Berufsvereinigung: 
	Handelskammer: 
	Presseausweis Ja: Off
	Presseausweis  Nein: Off
	service: helpdesk: Off
	service: sensor cleaning: Off
	service: backup camera: Off
	service collect return: Off
	service rapid repair: Off
	Other service: 
	Agree to T&C: Off
	Beantragt: 
	Ort Beantragt von: 
	Datum Beantragt von: 
	Serial numbersSEL70200GM: 
	QuantitySEL70200GM: 
	QuantitySEL70200GM2: 
	Serial numbersSEL70200GM2: 
	Date of purchaseSEL70200GM: 
	Date of purchaseSEL70200GM2: 
	Date of purchaseILCE6600: 
	Serial numbersILCE6600: 
	QuantityILCE6600: 
	QuantityILCE7C: 
	Serial numbersILCE7C: 
	Date of purchaseILCE7C: 
	Serial numbersILCE7M3: 
	QuantityILCE7M3: 
	Date of purchaseILCE7M3: 
	QuantityILCE7M4: 
	Serial numbersILCE7M4: 
	Date of purchaseILCE7M4: 
	QuantityHVLF45RM: 
	Date of purchaseHVLF45RM: 
	Serial numbersHVLF45RM: 
	QuantityHVLF46RM: 
	Serial numbersHVLF46RM: 
	Date of purchaseHVLF46RM: 
	Date of purchaseHVLF60RM: 
	Serial numbersHVLF60RM: 
	QuantityHVLF60RM: 
	QuantityHVLF60RM2: 
	Serial numbersHVLF60RM2: 
	Date of purchaseHVLF60RM2: 
	QuantitySEL1635GM: 
	Serial numbersSEL1635GM: 
	Date of purchaseSEL1635GM: 
	Date of purchaseSELP1635G: 
	Serial numbersSELP1635G: 
	QuantitySELP1635G: 
	Serial numbersSEL2470GM: 
	Date of purchaseSEL2470GM: 
	QuantitySEL2470GM: 
	QuantitySEL2470GM2: 
	Serial numbersSEL2470GM2: 
	Date of purchaseSEL2470GM2: 


