
REGULAMIN PROMOCJI ZA POLECENIE KLIENTA 

Dla Biur Rachunkowych i Kancelarii Doradców Podatkowych 

Dla kogo: Biura Rachunkowe i Kancelarie Doradców Podatkowych prowadzące zarejestrowaną 

działalność gospodarczą, posiadający system Comarch ERP Optima w wersji BR, zwani dalej 

„Uczestnikami Promocji” 

 Opis promocji: Obecni Klienci Comarch prowadzący Biuro Rachunkowe lub Kancelarię Doradztwa 

Podatkowego mogą uzyskać 10% prowizji za polecenie Klienta na zakup systemu Comarch ERP 

Optima  

Warunki promocji:  

1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w promocji jest dokonanie przez Biuro Rachunkowe 

zgłoszenia Klienta chętnego zakupić program Comarch ERP Optima do Obsługującego Partnera 

Comarch. Następnie Partner zakłada kartę potencjalnego klienta w IZAM. W kroku drugim wysyła na 

adres biurarachunkowe@comarch.pl NIP biura rachunkowego które zgłasza Klienta oraz NIP 

zgłaszanego Klienta. 

Biuro Rachunkowe musi zgłosić Klienta przed zakupem przez Klienta programu Comarch ERP Optima 

w wersji stacjonarnej lub usługowej (online).  

2. Przedmiotem Promocji jest prowizja w wysokości 10%:  

- od wartości netto za zakup programu Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej przez poleconego 

Klienta.  

- od wartości netto za abonament programu Comarch ERP Optima opłacany przez 1 rok (12 

abonamentów) przez Poleconego Klienta.  

3. Uznanie prowizji następuje po sprzedaży oprogramowania do Klienta:  

- w wersji stacjonarnej: przez Partnera Comarch. Po zakupie programu przez poleconego Klienta, 

Biuro Rachunkowe wystawia fakturę, na prowizję w wysokości 10% ceny netto. Po sprzedaży 

zrealizowanej przez Partnera do polecanego przez Biuro Rachunkowe Klienta, Firma Comarch 

przesyła mailowo polecającemu dane do wystawienia faktury. Uczestnik Promocji może wystąpić o 

wypłacenie prowizji każdorazowo, po zakupie programu przez poleconego Klienta.  

- w wersji usługowej: przez Partnera lub Firmę Comarch. Po opłaceniu przez poleconego Klienta 

abonamentu, Biuro Rachunkowe wystawia fakturę, na prowizje w wysokości 10% ceny netto. 

Polecający otrzyma mailowo dane do wystawienia faktury. Prowizja wypłacana będzie w 2 częściach. 

Pierwsza część po pół roku, druga część po roku użytkowania programu przez Klienta.  

4. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu faktury przez Organizatora, prowizja zostaje wypłacona na 

konto Uczestnika Promocji.  

5. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami Comarch. 
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