Regulamin promocji JPK dla Mikrofirmy

§1 Zasady 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. Promocja polega na możliwości otrzymania na okres próbny 12 miesięcy bez żadnych opłat dostępu
do Usługi Comarch ERP XT Pakiet Faktury i Księgowość dla jednego użytkownika lub Oprogramowania
Comarch ERP Optima Pakiet Start Mikrofirma z 12 miesięczną gwarancją.
3. Promocja obowiązuje w dniach od 7.11.2017 r. do 15.12.2017 r. i skierowana jest do Klientów
będących mikroprzedsiębiorcami, którzy do tej pory nie korzystali z żadnych usług oraz produktów
COMARCH S.A.
4. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro.
5. Aby skorzystać z promocji i otrzymać na okres próbny dostęp do Usługi Comarch ERP XT Pakiet Faktury
i Księgowość na 12 miesięcy dla jednego użytkownika bez żadnych opłat należy założyć konto w/w
usłudze za pośrednictwem strony internetowej https://www.erpxt.pl/jpk/ i zaakceptować niniejszy
Regulamin. Konto założone w ten sposób będzie ważne przez 12 kolejnych miesięcy. Po tym okresie,
korzystający z niej przedsiębiorca będzie mógł przedłużyć jej ważność na zasadach określonych
w oficjalnym cenniku Usługi Comarch ERP XT dostępnym na stronie www.erpxt.pl, lub zrezygnować
z dalszego korzystania z usługi.
6. Aby skorzystać z promocji i otrzymać na okres próbny Oprogramowanie Comarch ERP Optima Pakiet
Start Mikrofirma należy złożyć zamówienie na stronie https://sklep.comarch.pl/pakiet-comarch-erpoptima-start-mikrofirma,3,6009,9012 uprzednio zakładając konto w Sklepie Internetowym Comarch
SA https://sklep.comarch.pl/ i akceptując niniejszy Regulamin. Oprogramowanie Comarch ERP
Optima Pakiet Start Mikrofirma będzie objęte 12 miesięcznym okresem gwarancji. Po tym okresie
przedsiębiorca będzie mógł przedłużyć gwarancję na Oprogramowanie Comarch ERP Optima Pakiet
Start Mikrofirma na kolejne 12 miesięcy zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania
i
gwarancji
zgodnie
z
aktualnym
cennikiem
dostępnym
na
stronie
https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/cennik/

§2 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z pozostałymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami
specjalnymi Comarch S.A.
2. Regulamin niniejszej promocji jest dostępny na stronie https://www.comarch.pl/erp/jpk-dlamikrofirmy/ i siedzibie Organizatora.
3. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

