
Regulamin promocji BLACK FRIDAY 2021 

   

§1 Definicje 

1. Sprzedający – rozumie się przez to Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, aleja 

Jana Pawła II 39a, zarejestrowaną  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057567, NIP: 677-00-65-406. Wysokość kapitału 

zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł 

2. Partner – rozumie się firmę upoważnioną do sprzedaży oprogramowania Comarch ERP, 

autoryzowaną przez Comarch S.A. 

3. Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:  

a. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego i 

b. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź 

pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. 

4. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający 

pod adresem: www.sklep.comarch.pl lub sklep internetowy prowadzony przez Partnera 

Comarch  

5. Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży 

zgodnie z informacjami na stronie danego sklepu internetowego  

6. Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami znajdujący się 

na stronie Sklepu. 

7. Cena – rozumie się przez to cenę netto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, 

nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru oraz podatku VAT; 

8. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego lub Partnera przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie; 

9. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

10. Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych; 

11. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego 

niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem. 

12. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z promocji BLACK 

FRIDAY 2021 w Sklepie; 

http://www.sklep.comarch.pl/


§2 Zasady promocji  

1. Organizatorem promocji jest Sprzedający, który umożliwia Kupującemu zakup Towarów  

w Sklepie Comarch lub w Sklepie Partnera.  

2. Promocja BLACK FRIDAY 2021 polega na możliwości zakupu tylko 1 sztuki Towaru w 

wersjach stacjonarnych: Comarch ERP Optima: START Mikrofirma, START Mała Firma, 

START Firma, Doradca Podatkowy START, Doradca Podatkowy, Doradca Podatkowy 

PREMIUM, Comarch IBARD (5GB/80GB) z rabatem w wysokości 20%, udzielanym 

jednorazowo dla pierwszego zakupu Towaru oraz kody aktywacyjne ograniczone do 

30.11.2021 dla Comarch ERP XT w pakietach (faktury, faktury + księga podatkowa, faktury 

+ księga handlowa, faktury + księga podatkowa + magazyn, faktury + księga handlowa + 

magazyn), a także Upgrade Premium (miesiąc/rok) z rabatem w wysokości 20%, udzielanym 

jednorazowo. 

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego Zamówienia obejmującego więcej niż 1 pakiet, 

Sprzedający lub Partner jest uprawniony do modyfikacji złożonego Zamówienia poprzez 

obniżenie ilości ww. Towaru do 1 sztuki. W celu weryfikacji błędnego Zamówienia, przed 

dokonaniem modyfikacji Zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym. 

4. Towar: Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych, może być zakupiony tylko przez 

Zamawiających, których nazwa jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe 

(np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, itp.). Jeśli z nazwy nie 

wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas Zamawiający 

ma prawo zakupić Oprogramowanie Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych 

po spełnieniu poniższych warunków: 

a. Okazanie dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG, w którym jako 

podstawową działalność wpisaną ma działalność numer PKD 69.20. Z Działalność 

rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe); 

b. Okazanie polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych. 

5. Aby móc skorzystać z promocji należy złożyć zamówienie w  Sklep Comarch, który działa pod 

adresem www.sklep.comarch.pl lub w Sklepie Partnera.  

6. Promocja obowiązuje w dniach od 26.11.2021 r. do 30.11.2021 r. 

7. Promocja BLACK FRIDAY 2021 skierowana jest do Nowych Klientów systemu ERP Optima, 

oraz Nowych Klientów Comarch IBARD, którzy do tej pory nie posiadali tego rozwiązania, a 

także Klientów systemu ERP XT, oraz obecnych Klientów systemu Comarch ERP Optima w 

przypadku zakupu Upgrade Premium 

  

http://www.sklep.comarch.pl/


§3 Postanowienia końcowe  

1.  Promocja nie łączy się z pozostałymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. 

lub ofertami specjalnymi Comarch S.A.   

2. Regulamin niniejszej promocji jest dostępny na stronie i siedzibie Organizatora.  

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


