
 

 
 

Regulamin promocji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca za 690 zł 

 

Promocja dotyczy: W ramach promocji Klient, który posiada lub nie posiada rozwiązania Comarch 

ERP Optima jest uprawniony do jednorazowego zakupu programu Comarch ERP Mobilny 

Sprzedawca w promocyjnej cenie 690 zł netto. 

Czas trwania promocji: 03.12.2012 – 31.12.2012. 

§1 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 8.051.637,00 zł. 

Kapitał zakładowy został wpłacony w całości). 

2. Klient ‐ przedsiębiorca1, który posiada oprogramowanie lub składa zamówienie na 

oprogramowania Comarch ERP Optima na podstawie niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin dotyczy sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów Comarch S.A.. 

4. Partner zobowiązuje się do udziału w promocji i udzielenia Klientowi rabatu zgodnie z 

warunkami niniejszego Regulaminu, o ile udostępni go w jakiejkolwiek formie potencjalnemu 

klientowi. 

 

§2 Zasady promocji – „Comarch ERP Mobilny Sprzedawca za 690 zł” 

 

1. W przypadku, gdy klient posiada lub nie posiada oprogramowanie Comarch ERP Optima może 

skorzystać z jednorazowego zakupu Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w promocyjnej cenie 690 

zł netto. Klient składa zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2-3 do Partnera 

Comarch S.A. 

2. Zamówienie na oprogramowanie Comarch ERP Mobilny Sprzedawca można składać u Partnera 
Comarch (sieć partnerów dostępna na stronie http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/). W 

ten sposób Klient zawiera umowę z Partnerem Comarch. Następnie Partner Comarch składa 
zamówienie do Comarch S.A. Zamówienie Partnera musi zostać złożone w czasie trwania 

promocji. 

3. Na każdym zamówieniu w opisie powinien zostać umieszczony tekst: „Comarch ERP Mobilny 
Sprzedawca – 690 zł”. 

 

§3 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. 

                                                           
1  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 

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

