
Regulamin promocji „Migracja Optima” 

  

Promocja dotyczy:  zakupu Oprogramowania Comarch ERP  Optima (dalej Oprogramowanie 

COMARCH) lub Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym 

W ramach promocji Nowy Klient jest uprawniony do zakupu Oprogramowania Comarch ERP Optima 

lub usługi Comarch ERP Optima w modelu usługowym z rabatem w wysokości określonej w niniejszym 

Regulaminie. Promocja dotyczy również oprogramowania ERP Optima dedykowanego biurom 

rachunkowym.  

Czas trwania promocji: 01.02.2020r.- 31.03.2020r.  

§1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej 

 Nowy Klient – przedsiębiorca, który po raz pierwszy składa zamówienie na zakup Oprogramowania 

Comarch ERP Optima lub Usługi Comarch ERP Optima w modelu usługowym, używający dotychczas 

oprogramowania ERP innego dostawcy. 

 Regulamin – niniejszy regulamin promocji.  

 Partner – przedsiębiorca, który ma zawartą z COMARCH umowę współpracy (Umowę Partnerską) w 

zakresie dystrybucji i wdrażania oprogramowania Comarch ERP Optima oraz pośredniczenia w 

sprzedaży Usługi Comarch ERP Optima w modelu usługowym  

§2 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 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został 

wpłacony w całości. 

 2. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży Oprogramowania Comarch ERP Optima lub Usług 

Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez COMARCH oraz sprzedaży za pośrednictwem sieci 

Partnerów.   

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

warunkami niniejszego Regulaminu.  

§3 Zasady promocji 

1. Promocja „Migracja Optima” polega na możliwości zakupu Oprogramowania Comarch ERP Optima 

w wersji stacjonarnej z rabatem w wysokości 30%, udzielanym jednorazowo w przypadku pierwszego 

zakupu Oprogramowania Comarch ERP Optima.  

 



W przypadku zawarcia umowy na świadczenie Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym w 

ramach Promocji „Migracja Optima” , udzielenie rabatu polega na obniżeniu o 30% cennikowej 

wysokości opłat abonamentowych, przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z Usług Comarch ERP 

Optima w modelu usługowym, rabat nie obejmuje opłat dodatkowych zawartych w cennikach 

dostępnych na stronach COMARCH.   

2. Wartość rabatu nie może być wyższa, niż wartość licencji systemu ERP używanego dotychczas. 

3. Z promocji mogą skorzystać Nowi Klienci, którzy w czasie trwania promocji złożą zamówienie  na 

Oprogramowanie Comarch ERP Optima u Partnera (Sieć Partnerów dostępna  na stronie 

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

Partnerem. Następnie Partner składa zamówienie do COMARCH S.A.   

 4. Zamówienie Partnera musi zostać złożone w czasie trwania promocji.   

 5. Na składanym do COMARCH  zamówieniu w opisie powinien zostać umieszczony tekst: „Migracja 

Optima”.  

 6. W przypadku zakupu oprogramowania Comarch ERP Optima Klient może wybrać: zakup 

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 (chmura) dostępnym na stronach COMARCH.  

 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji „Migracja Optima” na Oprogramowanie 

COMARCH lub Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym rabat Partnerski liczony na podstawie 

Umowy Partnerskiej oraz według warunków zdefiniowanych w Programie Partnerskim (liczony od 

uzyskanej ceny sprzedaży) będzie naliczany od ceny detalicznej dla Klienta pomniejszonej o 30% w 

ramach tej promocji  

 8. Warunkiem przyznania rabatu jest przedstawienie przez Partnera zamawiającego Oprogramowanie 

Comarch ERP Optima w promocji „Migracja Optima” faktury za zakup licencji lub przedłużenie 

gwarancji na system ERP inny niż Comarch ERP Optima wystawioną nie wcześniej niż 01.01.2019r. 

opiekunowi handlowemu odpowiedzialnemu za dany region. 

§4 Postanowienia końcowe: 

 1. Złożenie zamówienia w ramach promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Nowego Klienta i 

Partnera warunków niniejszego Regulaminu.  

 2. .Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 


