
 

 

Regulamin promocji Migracja 

 

Promocja dotyczy: migracji z dowolnego oprogramowania na program Comarch ERP Optima, 
Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum. W ramach promocji Klient, który nie posiada danego 

rozwiązania, jest uprawniony do jednorazowego zakupu programu Promocja dotyczy również 
oprogramowania dedykowanego biurom rachunkowym.  

 

Czas trwania promocji: 05.10.2012 – 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. Nowy klient – przedsiębiorca1, który składa zamówienie na oprogramowanie Comarch S.A. 
albo na Usługi Comarch ERP Optima w modelu usługowym na podstawie niemniejszego 

regulaminu. 

3. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży oprogramowania przez producenta oraz 
sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów Comarch S.A. (w przypadku zamówień na 

programy Comarch S.A) 
4. Partner Comarch 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 – oprogramowanie Comarch S.A. 
 

1. Promocja Migracja z oprogramowania Comarch ERP Klasyka na system Comarch ERP 
Optima dla klientów posiadających gwarancję polega na udzieleniu 50% rabatu na 

zakup oprogramowania Comarch ERP Optima lub na Usługi Comarch ERP Optima w modelu 

usługowym dla wszystkich klientów, którzy posiadają oprogramowanie Comarch Klasyka oraz 
ważną gwarancję, jednak rabat nie może przekroczyć wartości posiadanego oprogramowania 

Comarch Klasyka. 
2. Promocja Migracja z oprogramowania Comarch ERP Klasyka na system Comarch ERP 

Optima dla klientów nie posiadających gwarancji polega na udzieleniu 40% rabatu na 

zakup oprogramowania Comarch ERP Optima lub na Usługi Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym dla wszystkich klientów, którzy posiadają oprogramowanie Comarch Klasyka bez 

gwarancji, jednak rabat nie może przekroczyć wartości posiadanego oprogramowania 
Comarch Klasyka. 

3. Promocja Migracja z dowolnego oprogramowania pracującego na systemie operacyjnym 
DOS na oprogramowanie Comarch ERP Optima polega na udzieleniu 35% rabatu na zakup 

oprogramowania Comarch ERP Optima lub na Usługi Comarch ERP Optima w modelu 

usługowym dla klientów posiadających oprogramowanie działające w systemie operacyjnym 
DOS. Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie przez klientów faktury zakupu 

oprogramowania pracującego na systemie operacyjnym DOS lub faktury poświadczającej 
wykup aktualizacji lub gwarancji na to oprogramowanie po 1 czerwca 2010. 

4. Promocja Migracja z oprogramowania Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima 

na system Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum polega na udzieleniu 30% rabatu 
na zakup oprogramowania Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum. Warunkiem uzyskania 

rabatu jest przedstawienie faktury zakupu oprogramowania Comarch Klasyka lub Comarch 

                                                           
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 

 



 

 

ERP Optima oraz posiadanie grwaranci. Rabat nie może przekroczyć wartości posiadanego 

oprogramowania Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima. 

5. Migracja z oprogramowania Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima na system 
Comarch ERP XL lub Comarch ALTUM polega na udzieleniu 20% rabatu na zakup 

oprogramowania Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum dla klientów posiadających 
program po gwarancji. Rabat nie może przekroczyć wartości posiadanego oprogramowania 

Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima.  

6. Klient może skorzystać z promocji migracji z Comarch ERP Klasyka i Comarch ERP Optima na 
system Comarch ERP XL nie wcześniej, niż przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu 

Comarch ERP Klasyka lub Comarch ERP Optima. 
7. Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w czasie trwania promocji złożą zamówienie na 

oprogramowanie Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum u 
Partnera Comarch (sieć partnerów dostępna na stronie 

http://www.erp.comarch.pl/mapasprzedazy/). W ten sposób Nowy Klient zawiera umowę z 

Partnerem Comarch. Następnie Partner Comarch składa zamówienie do Comarch S.A. 
Zamówienie Partnera musi zostać złożone w czasie trwania promocji. W okresie promocji 

Klienci mogą również składać zamówienia na oprogramowanie. Comarch ERP XL lub Comarch 
ERP Altum bezpośrednio w Comarch S.A. kontaktując się z jednym z oddziałów (dane 

kontaktowe dostępne na stronie http://www.comarch.pl/kontakt/biura-wpolsce).  

8. Na składanym do Comarch S.A. zamówieniu w opisie powinien zostać umieszczony tekst: 
„Promocja migracja”. W przypadku wyboru usług Comarch ERP w modelu usługowym Klient 

nie składa zamówienia do Partnera, ale na formularzu zamówienia usług Comarch ERP w 
modelu usługowym w rubryce Dane Partnera wpisuje nazwę obsługującego go Partnera i 

tekst „Migracja”. 
9. W przypadku wyboru oprogramowania Comarch ERP Optima klient może wybrać: zakup 

egzemplarza oprogramowania u Partnera – instalowanego u klienta albo zawarcie z Comarch 

S.A. umowy na świadczenie usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym zgodnie z 
Regulaminem usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym dostępnym pod adresem 

http://www.comarch.pl/files_pl/file_1108/Regulamin_Comarch_iOPTMA24_20.08.pdf 
10. W przypadku decyzji o zawarciu umowy na świadczenie usług Comarch ERP Optima w modelu 

usługowym rabat obejmuje wyłącznie opłaty za pierwszy rok korzystania z modułów 

oprogramowania od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu 
usługowym, wyłączając opłaty dodatkowe zawarte w cenniku 

http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/cennik. 
 

§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. zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 

http://www.comarch.pl/kontakt/biura-wpolsce
http://www.comarch.pl/files_pl/file_1108/Regulamin_Comarch_iOPTMA24_20.08.pdf
http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/cennik

