
Regulamin promocji „Optimalna Zmiana 2016” 
 
Promocja dotyczy: migracji z dowolnego, obcego oprogramowania klasy ERP na program Comarch ERP 
Optima.  
 
W ramach promocji Nowy Klient jest uprawniony do zakupu programu Comarch ERP Optima lub usługi 
Comarch ERP Optima z rabatem w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. Promocja dotyczy 
również oprogramowania dedykowanego biurom rachunkowym. 
 
Czas trwania promocji: 08.04.2016 – 30.06.2016. 
 

§1 Opis promocji 
 

1. Promocję organizuje Comarch S.A. (z siedzibą w Krakowie 31-864 przy Al. Jana Pawła II 39 a, 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy  
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 
zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.) 

 
2. Nowy Klient - przedsiębiorca, który nie posiada żadnego oprogramowania Comarch S.A. 

 
3. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży oprogramowania Comarch ERP Optima oraz 

Comarch ERP Optima w wersji usługowej przez producenta oraz sprzedaży za pośrednictwem 
Sieci Partnerów Comarch S.A.  

 
§2 Zasady Promocji „Optimalna Zmiana 2016” 

 
1. Promocja Optimalna Zmiana 2016 polega na możliwości zakupu oprogramowania Comarch 

ERP Optima w wersji stacjonarnej z rabatem w wysokości 20%, udzielanym jednorazowo w 
przypadku pierwszego zakupu systemu Comarch ERP Optima przez Nowego Klienta który 
dotychczas był posiadaczem innego, obcego oprogramowania klasy ERP. 

 
W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług Comarch ERP Optima w wersji usługowej  

w ramach Promocji Optimalna Zmiana 2016 , udzielenie rabatu polega na obniżeniu o 20% 

cennikowej wysokości opłat abonamentowych, przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z 

modułów oprogramowania licząc od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług Comarch i rabat  

nie obejmuje opłat dodatkowych zawartych w cenniku http://www.comarch.pl/erp/comarch-

optima/cennik/ w stosunku do Nowego Klienta który dotychczas był posiadaczem innego  

oprogramowania klasy ERP.  

Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie przez Klientów faktury zakupu 
oprogramowania dotychczas użytkowanego oprogramowania klasy ERP lub faktury 
poświadczającej wykup aktualizacji lub gwarancji na to oprogramowanie w terminie nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2015. 
 

2. Z promocji mogą skorzystać Nowi Klienci, którzy w czasie trwania promocji złożą zamówienie  
na oprogramowanie Comarch ERP Optima u Partnera Comarch (Sieć Partnerów dostępna  
na stronie http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/). W ten sposób Nowy Klient zawiera 
umowę z Partnerem Comarch. Następnie Partner Comarch składa zamówienie do Comarch 
S.A.  

 
 

http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/cennik/
http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/cennik/
http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/


3. W przypadku zakupu oprogramowania Comarch ERP Optima Klient może wybrać: zakup 
egzemplarza oprogramowania u Partnera – instalowanego u Klienta albo zawarcie z Comarch 
S.A. umowy na świadczenie usług Comarch ERP Optima w wersji usługowej (usługi online) 
zgodnie z Regulaminem usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym (chmura) 
dostępnym pod adresem https://www.comarch-
cloud.pl/public/userfiles/ERP/Optima%20dla%20firm/Regulamin_Comarch_ERP_Optima_w_m
odelu_uslugowym_03-12-2014.pdf  

 
4. Zamówienie na oprogramowanie Comarch ERP Optima w modelu usługowym można składać u 

Partnera Comarch (Sieć Partnerów dostępna na stronie 
http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/). W ten sposób Nowy Klient zawiera umowę  
z Comarch.  

§3 Postanowienia końcowe: 
 

1. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A.  
lub ofertami specjalnymi Comarch S.A. 
 

2. Złożenie zamówienia w ramach promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta  
warunków niniejszego Regulaminu. 

 
3. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
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