
 
 

Szanowni Paostwo,  

już od 20 lat rozwijamy programy z serii Comarch Klasyka. W tym czasie z naszych rozwiązao 

wspomagających pracę firm, takich jak Paostwa, skorzystało już ponad 40 tys. przedsiębiorstw.  

Podczas wrześniowych spotkao, prowadzonych wspólnie z Partnerami Comarch, mieliśmy okazję 

podziękowad Paostwu za lata współpracy i zaufanie, jakim nas obdarzacie. 

Ubiegłoroczne zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług pokazują, jak 

ważne jest posiadanie aktualnego oprogramowania, aby w komfortowy sposób móc odnaleźd się 

w nowych warunkach prawnych i gospodarczych. Kontynuując naszą misję zwiększania satysfakcji 

Klientów, na bieżąco śledzimy planowane zmiany przepisów prawnych. Dzięki temu najbliższa 

aktualizacja programu Comarch Klasyka zapewni Paostwu bezpieczne wkroczenie w kolejny – 

2012 rok.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszym biuletynem podatkowym, w którym wskazujemy 

zaplanowane i przewidywane zamiany w przepisach prawnych.  

Niniejszym informujemy, że cennik produktów Comarch Klasyka od 1 stycznia 2012 roku ulegnie 

zmianie. Nowe ceny oprogramowania prezentuje poniższa tabela:  

Nazwa programu Pierwsze  stanowisko Kolejne stanowisko 

F++              1 320,00 zł           1 020,00 zł  

F++CS              2 890,00 zł           1 390,00 zł  

Faktury                  290,00 zł               290,00 zł  

Księga Podatkowa                  580,00 zł               480,00 zł  

Księga Handlowa              2 550,00 zł           1 500,00 zł  

Księga Handlowa CS              4 050,00 zł           2 140,00 zł  

Płace Plus                  990,00 zł               640,00 zł  

Płace i Kadry              2 890,00 zł           1 820,00 zł  

Płace i Kadry CS              4 580,00 zł           2 670,00 zł  

http://www.comarch.pl/files_pl/file_7781/Informator_Comarch_KLASYKA.pdf


 
 

Jednocześnie koniec roku to zwykle wzmożone zainteresowanie ofertą migracji na programy 

działające w środowisku  Windows. Dlatego też przygotowaliśmy dla Paostwa ofertę specjalną, 

ważną do kooca 2011 roku: 

Nawet 50 proc. rabatu przy zmianie programu z Comarch Klasyka na Comarch OPT!MA: 

 Klienci posiadający oprogramowanie na gwarancji mogą uzyskad 50 proc. rabatu 

 Klienci nieposiadający oprogramowania na gwarancji mogą uzyskad 40 proc. rabatu 

 

Atrakcyjne warunki leasingu oprogramowania, w ramach współpracy Europejskim Funduszem 

Leasingowym:  

 100% inwestycji (licencje i wdrożenie) - bez dodatkowych odsetek 

 Okres leasingu - 24 miesiące.  

Przy zakupie Comarch Asysta na najbliższy rok, zachęcamy Paostwa do skorzystania z oferty 

bezpłatnego konta iBard24 Backup Online o pojemności 2 GB oferowanego wyłącznie klientom 

Comarch Klasyka. iBard24 Backup Online pozwoli na prowadzenie i archiwizację cennych plików, 

w tym baz danych programu. Więcej na www.iBard24.pl  

Chcemy Paostwa zapewnid, że program Comarch Klasyka będzie przez nas stale utrzymywany  

i rozwijany wraz ze zmianami przepisów.  Aby poznad więcej szczegółów związanych  

z obowiązującą promocją, zapraszamy do kontaktu z Paostwa Partnerem lub bezpośrednio  

z Comarch pod numerem telefonu: 12 681 43 00.  

Z poważaniem,  

 

Dyrektor Sprzedaży, Comarch SA 

http://www.ibard24.pl/

