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Oferta Comarch ERP XL Light 

 

Oferta Comarch ERP XL Light adresowana jest dla firm poszukujących rozbudowanego funkcjonalnie 

systemu ERP, który będzie wykorzystywany przez niewielką liczbę użytkowników. Dzięki ofercie 

Comarch ERP XL Light możliwe jest nabycie zintegrowanego, obejmującego wszystkie aspekty 

działalności firmy systemu Comarch ERP XL po bardzo atrakcyjnej cenie. 

 

Niniejsze zasady oferty Comarch ERP XL Light obowiązują od 01.10.2017 do odwołania.  

 

Warunki skorzystania z oferty: 

 

o Oferta jest skierowana do nowych Klientów Comarch ERP XL.  

o Oferta dotyczy zamówienia Comarch ERP XL w instalacji 5 – 10 stanowisk modułu 

Administracja. 

o Moduły z oferty Comarch ERP XL Light mogą być zakupione przez firmę tylko jeden raz, 

przy pierwszym zakupie oprogramowania Comarch ERP XL.  

o Minimalna wartość zamówienia – 15 000 zł. 

o Instalacja Klienta nie może być powiązana z instalacjami innych podmiotów korzystających 

już z Comarch ERP XL (brak możliwości łączenia różnych podmiotów w kluczu licencyjnym).  

o W ramach oferty Klient ma możliwość zakupu do 5 stanowisk modułów objętych ofertą 

Comarch ERP XL Light (możliwy jest zakup 5 stanowisk takich samych lub różnych modułów) 

w cenie tylko 2 500 zł za stanowisko.  

 

Zasady: 

o W ramach oferty Klient ma możliwość zakupu 5 stanowisk modułów w cenie 2500 zł za 1 

stanowisko spośród modułów wymienionych poniżej: 

• Sprzedaż 

• Import 

• Produkcja 

• Kompletacja 

• Projekty 

• Serwis 

• Księgowość 

• HR – Płace i Kadry 

o Pozostałe moduły sprzedawane są w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującym Cennikiem. 

o Zakup modułu Administracja jest konieczny, a liczba stanowisk modułu Administracja ogranicza 

maksymalną liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z Comarch ERP XL. 

o Cena Upgradu będzie naliczana zgodnie z Warunkami Korzystania z Oprogramowania 

Comarch ERP XL. Ponadto Upgrade naliczany będzie od cen modułów zawartych 

w standardowym cenniku Comarch ERP XL. 

o Późniejsze rozszerzenie instalacji ma następujące konsekwencje: 

• Klient może rozszerzyć posiadaną instalację bez utraty rabatu udzielonego w ramach 

oferty poprzez zakup dodatkowych modułów tylko do 10 stanowisk modułu 

Administracja. 
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• W przypadku potrzeby rozszerzenia instalacji powyżej 10 stanowisk modułu 

Administracja: 

• W okresie do 12 miesięcy od daty zakupu – rozszerzenie wiąże się z dopłatą 

różnicy między zakupioną instalacją w ramach oferty Comarch ERP XL Light 

a ceną wynikającą ze standardowego cennika Comarch ERP XL 

• W okresie od 12 do 24 miesięcy od daty zakupu – rozszerzenie wiąże się z dopłatą 

50% różnicy między zakupioną instalacją w ramach oferty Comarch ERP XL Light 

a ceną wynikającą ze standardowego cennika Comarch ERP XL 

• W okresie powyżej 24 miesięcy od daty zakupu – zakup kolejnych modułów 

następuje według cen wynikających z aktualnego cennika Comarch ERP XL, 

bez konieczności uiszczenia dopłaty równej różnicy między zakupioną instalacją 

w ramach oferty Comarch ERP XL Light, a ceną wynikającą ze standardowego 

cennika Comarch ERP XL. 

o Oferta Comarch ERP XL Light nie łączy się z promocją migracji z Comarch ERP Klasyka 

lub Comarch ERP Optima ani z innymi promocjami Comarch. 

 


