
Regulamin promocji „PAKIET COMARCH ONE” 
 
Promocja dotyczy:  
zakupu następujących modułów Oprogramowania Comarch ERP Optima: Comarch PPK, Comarch e-
Sprawozdania, Comarch HRM, Comarch DMS oraz następujących usług świadczonych w chmurze: 
Comarch IBARD (pakiet ERP Backup 5 lub ERP Backup 80)/Comarch e-Sklep/ Comarch OCR (Pakiety 
roczne) (dalej Usługi w chmurze Comarch). 
 
lub 
 
zakupu następujących modułów Oprogramowania Comarch ERP XL: Comarch PPK, Comarch e-
Sprawozdania, Comarch HRM, Comarch DMS oraz następujących usług świadczonych w chmurze: 
/Comarch Shipping /Comarch IBARD (pakiet ERP Backup 5 lub ERP Backup 80)/Comarch e-Sklep/ 
Comarch OCR (Pakiety roczne) (dalej Usługi w chmurze Comarch).   
 
W ramach promocji dotychczasowi oraz nowi Klienci będą uprawnieni do zakupu w/w Oprogramowania 
lub Usługi w chmurze Comarch z rabatem w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.  
 
Czas trwania promocji: 01.03.2021r.- 30.06.2021 r. 
 

§1 Definicje 
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej: 
 
Regulamin – niniejszy regulamin promocji. 
Partner – przedsiębiorca, który ma zawartą z Comarch umowę współpracy (Umowę Partnerską) 
w zakresie dystrybucji i wdrażania Oprogramowania oraz Usług w chmurze Comarch. 
 

§2 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 dalej zwany COMARCH. 

 
2. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży Oprogramowania Comarch lub/i Usług w chmurze 

Comarch przez Comarch oraz sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów.  
 

3. Partner zobowiązuje się do udziału w promocji i udzielenia Klientom rabatu zgodnie 
z warunkami niniejszego Regulaminu. 
 

 
§3 Zasady promocji 

 
 

1. Promocja „Pakiet Comarch One” polega na możliwości zakupu pakietu odpowiednio wyżej 
wskazanych modułów Oprogramowania Comarch ERP Optima lub modułów Oprogramowania 
Comarch ERP XL wraz z wyżej wskazanymi usługami w chmurze Comarch na okres 12 miesięcy 
kalendarzowych z następującymi rabatami: 

• 40% rabatu na zakup w/w modułów Oprogramowania Comarch ERP Optima lub Comarch ERP 
XL  



 
Rabat nie przysługuje na zakup modułów posiadanych przez klienta w dniu złożenia 
zamówienia na zakup. 

 

• w przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług w chmurze Comarch w ramach Promocji 
„Pakiet Comarch One”, udzielenie rabatu polega na obniżeniu o 40% cennikowej wysokości 
opłat abonamentowych, przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z usług w chmurze Comarch 
oraz rabat 25% w kolejnych miesiącach korzystania z w/w usług. Rabat nie przysługuje na 
rozszerzenie czy zmianę  posiadanych przez klienta pakietów usług w chmurze Comarch w dniu 
złożenia zamówienia na  ich zakup. 
 

2. Skorzystanie z pakietu promocyjnego nie wymaga zakupu modułów Oprogramowania Comarch 
ERP Optima lub Comarch ERP XL oraz usług w chmurze Comarch posiadanych przez Klienta w 
momencie skorzystania z promocji. 
 

3. Przyznane Klientowi rabaty przestają obowiązywać, gdy Klient zrezygnuje w dowolnym 
momencie z któregoś elementu promocji w szczególności zrezygnuje z korzystania z 
któregokolwiek z modułów objętych promocją, czy też rozwiąże umowę na świadczenie usług 
w chmurze Comarch , jak i zaprzestanie płacenia abonamentu.  
 

4. Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w czasie trwania promocji złożą zamówienie  
na w/w moduły Oprogramowania Comarch ERP Optima lub w/w moduły Oprogramowania 
Comarch ERP XL wraz z wskazanymi usługami w chmurze Comarch bezpośrednio w Comarch 
lub za pośrednictwem Partnera Comarch (Sieć Partnerów dostępna na stronie 
http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/). 
  

5. Zamówienie musi zostać złożone w czasie trwania promocji i zostanie zrealizowane po jego 
pozytywnej weryfikacji z  zasadami niniejszego Regulaminu. 
 

6. Na składanym do Comarch zamówieniu w opisie powinien zostać umieszczony tekst: 
„Pakiet Comarch One”. 

 
 

§4 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  
i Partnera warunków niniejszego Regulaminu. 

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

 
 

http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/

