
 

 

Regulamin promocji 

 

1. Organizatorem Promocji dla Klientów Comarch CDN XL („Promocją”) jest Comarch 

w Krakowie przy ul. Jana

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość k

zakładowego Spółki wynosi 7.960.596,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 

677 - 00 - 65 - 406. 

2. Promocja obowiązuje od 25.02.2010 r. do 

3. Do skorzystania z Promocji uprawnione są 

które: 

3.1. do dnia 23.02.2010 zakupiły

3.2. w Okresie Promocji zakupiły

poniżej w §2 ust. 1.1 . 

3.3. posiadają aktualną gwarancję na 

4. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie podmioty, dla których wdrożenie oprogramowania 

Comarch CDN XL Business Intelligence

4.1. na wersji oprogramowania Comarch CDN XL 

wyższa) 

4.2. na platformie bazodanowej nie niższej niż SQL Server 2005 SP3.

4.3. na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania określone w dokumentacji modułów 

Business Intelligence Oprogramowania Comarch CDN XL.

 

 

1. Uczestnik Promocji, który zawrz

1.1. sprzedaży dwóch moduł

1.1.1. Business Intelligence 

1.1.2. Business Intelligence 

1.2. wdrożenia oprogramowania Comarch CDN XL Business Intelligence obejmującą

1.2.1. Instalację modułu

1.2.2. Konfigurację modułu

1.2.3. Szkolenia użytkowników końcowych

ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z

CDN XL Business Intelligence

terminie czterech miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Uczestnik Promocji może skorzystać z umownego prawa odstąpienia po upływie dwóch miesięcy 

od daty produkcyjnego urucho

oraz pod warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi wdrożeniowe, o których mowa 

w §2 ust. 1.2. 

Regulamin promocji „Comarch CDN XL Business Intelligence – satysfakcja 

gwarantowana” 

§1 Postanowienia ogólne 

Organizatorem Promocji dla Klientów Comarch CDN XL („Promocją”) jest Comarch 

w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39a, 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 k

zakładowego Spółki wynosi 7.960.596,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 

.02.2010 r. do 30.04.2010 r. (Okres Promocji). 

Do skorzystania z Promocji uprawnione są podmioty, zwane dalej „Uczestnikami Promocji”, 

zakupiły Oprogramowanie Comarch CDN XL. 

zakupiły moduł Comarch CDN XL Business Intelligence

 

aktualną gwarancję na Oprogramowanie Comarch CDN XL.  

Uczestnikami Promocji mogą być jedynie podmioty, dla których wdrożenie oprogramowania 

Business Intelligence będzie przeprowadzone: 

na wersji oprogramowania Comarch CDN XL nie niższej niż 8.0. (sugerowana wersja 9.5 lub 

platformie bazodanowej nie niższej niż SQL Server 2005 SP3. 

na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania określone w dokumentacji modułów 

Business Intelligence Oprogramowania Comarch CDN XL. 

 

§2 Przedmiot i zasady promocji 

zawrze w Okresie Promocji umowy: 

modułów oprogramowania Comarch CDN XL: 

Business Intelligence – Platforma analityczna 

Business Intelligence – Analizy i controlling (Księga Raportów)  

oprogramowania Comarch CDN XL Business Intelligence obejmującą

Instalację modułu 

Konfigurację modułu 

Szkolenia użytkowników końcowych 

ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionych w ramach promocji modułów 

Intelligence. Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży w 

miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży.  

Uczestnik Promocji może skorzystać z umownego prawa odstąpienia po upływie dwóch miesięcy 

uruchomienia zakupionych modułów BI, o których mowa w 

oraz pod warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi wdrożeniowe, o których mowa 

satysfakcja 

Organizatorem Promocji dla Klientów Comarch CDN XL („Promocją”) jest Comarch S.A. z siedzibą 

Krajowym Rejestrze Sądowym 

Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału 

zakładowego Spółki wynosi 7.960.596,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 

„Uczestnikami Promocji”, 

Business Intelligence, o którym mowa 

Uczestnikami Promocji mogą być jedynie podmioty, dla których wdrożenie oprogramowania 

(sugerowana wersja 9.5 lub 

na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania określone w dokumentacji modułów 

oprogramowania Comarch CDN XL Business Intelligence obejmującą co najmniej: 

akupionych w ramach promocji modułów Comarch 

Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży w 

Uczestnik Promocji może skorzystać z umownego prawa odstąpienia po upływie dwóch miesięcy 

mowa w §2 ust. 1.1. 

oraz pod warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia za usługi wdrożeniowe, o których mowa 



 

 

3. Jeżeli Uczestnik Promocji skorzysta z przyznanego umownego prawa odstąpienia, o którym mowa

w§2 ust. 2 a dokonał w Okresie Promocji 

CDN XL Business Intelligence

pozostałych modułów Business Intelligence

4. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu zakupionych modułów 

Intelligence w terminie 7 dni od daty 

5. Jeżeli Comarch S.A. uzna że warunki odstąpienia od umowy sprzedaży nie zostały spełnione 

odeśle zwrócone oprogramowanie Comarch CDN XL 

6. Jeżeli odstąpienie będzie skuteczne po dokonaniu zwrotu modułów Comarch CDN XL 

Intelligence Uczestnik Promocji otrzyma stosowne faktury korygujące.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie p

Wynagrodzenie za wykonane usługi nie podlega zwrotowi.

 

 

Niniejsza promocja dotyczy umów sprzedaży zawartych z Comarch S.A. lub z autoryzowanymi 

Partnerami Comarch S.A.  

 

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży 

lub Partnerem oznacza zgodę uczestnika p

CDN XL Business Intelligence 

 

 

 

skorzysta z przyznanego umownego prawa odstąpienia, o którym mowa

a dokonał w Okresie Promocji zakupu innych modułów oprogramowania 

Business Intelligence prawo odstąpienia dotyczyć będzie także umowy sprzedaży 

Business Intelligence.  

Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu zakupionych modułów Comarch CDN XL 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.  

Jeżeli Comarch S.A. uzna że warunki odstąpienia od umowy sprzedaży nie zostały spełnione 

zwrócone oprogramowanie Comarch CDN XL Business Intelligence. 

Jeżeli odstąpienie będzie skuteczne po dokonaniu zwrotu modułów Comarch CDN XL 

Uczestnik Promocji otrzyma stosowne faktury korygujące. 

od umowy sprzedaży nie powoduje odstąpienia od umowy wdrożenia. 

Wynagrodzenie za wykonane usługi nie podlega zwrotowi. 

§3 Współpraca z Partnerami 

Niniejsza promocja dotyczy umów sprzedaży zawartych z Comarch S.A. lub z autoryzowanymi 

§4 Postanowienia końcowe 

 oprogramowania Comarch CDN XL Business Intelligence

oznacza zgodę uczestnika promocji na warunki Regulaminu Promocji „

CDN XL Business Intelligence – satysfakcja gwarantowana”. 

skorzysta z przyznanego umownego prawa odstąpienia, o którym mowa 

oprogramowania Comarch 

prawo odstąpienia dotyczyć będzie także umowy sprzedaży 

Comarch CDN XL Business 

Jeżeli Comarch S.A. uzna że warunki odstąpienia od umowy sprzedaży nie zostały spełnione 

Jeżeli odstąpienie będzie skuteczne po dokonaniu zwrotu modułów Comarch CDN XL Business 

owoduje odstąpienia od umowy wdrożenia. 

Niniejsza promocja dotyczy umów sprzedaży zawartych z Comarch S.A. lub z autoryzowanymi 

Business Intelligence  z Comarch 

romocji na warunki Regulaminu Promocji „Comarch 


