Regulamin promocji

„Comarch OPT!MA 17% taniej”
Dla Kogo?

Promocja dotyczy tylko nowych klientów tj. przedsiębiorców, którzy składają pierwsze
zamówienie na Comarch OPT!MA i do dnia 10.10.2011 nie posiadali żadnego
oprogramowania Comarch.

Czas trwania:

10.10.2011 – 31.12.2011.

Opis promocji:

W ramach promocji każdy nowy klient Comarch jest uprawniony do zakupu programu
Comarch OPT!MA z rabatem 17%. Promocja dotyczy wszystkich modułów Comarch
OPT!MA, w tym wersji BR.

Uwaga:

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

§1Opis promocji
1. Promocję organizują wspólnie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie i Partnerzy Comarch, którzy
udostępniają Klientom niniejszy Regulamin. Klient – przedsiębiorca1, który składa u Partnera
zamówienie na oprogramowania Comarch OPT!MA i który do dnia 10.10.2011 nie posiadał, żadnego
oprogramowania Comarch S.A.
2. Regulamin dotyczy sprzedaży oprogramowania Comarch S.A. przez Partnerów Comarch, których lista
jest dostępna na stronie internetowej http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/
§2 Warunki promocji
1. Klient przy składaniu zamówienia na program Comarch OPT!MA ma prawo do skorzystania z rabatu
17% na zakup programu Comarch OPT!MA (w wersji stacjonarnej).
2. Rabat jest udzielany Klientowi wyłącznie przez Partnera, u którego składa zamówienie. Klientowi nie
przysługuje wobec Comarch S.A. roszczenie o udzielenie rabatu, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie.
3. Na zamówieniu składanym przez Klienta do Partnera Comarch w opisie powinien zostać umieszczony
tekst: „Comarch OPT!MA 17% taniej”.
4. W ramach promocji „Comarch OPT!MA 17% taniej” rabat przysługuje wyłącznie w momencie
pierwszego zakupu. Klient ma prawo rozszerzyć instalację o kolejne moduły Comarch OPT!MA po
aktualnie obowiązujących cenach, bez rabatu określonego warunkami niniejszego regulaminu promocji.
5. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi Comarch.
§3 Postanowienia końcowe
1. Klienta wiąże regulamin promocji, który został mu przedstawiony przez Partnera przy składaniu
zamówienia.
2. Comarch S.A. nie odpowiada wobec Klienta za prawidłowe wykonanie przez Partnera umowy sprzedaży
zawartej pomiędzy Klientem i Partnerem.
3. Promocja ma zastosowanie tylko do zamówień złożonych w okresie trwania promocji.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej)
oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
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