
Regulamin Promocji  „Pakiet Korzyści Comarch e-Sklep” 

 

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki udostępnienia Pakietu 

Korzyści Comarch e-Sklep przez firmę 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. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał 

zakładowy został wpłacony w całości, NIP: 677 - 00 - 65 – 406 (zwana dalej „Comarch”). 

 

 

§1 Definicje 

1. Klient – przedsiębiorca1, który zawarł z Comarch umowę na świadczenie Usług Comarch  

e-Sklep oraz opłacił pierwszą fakturę za Usługę Comarch e-Sklep.  

2. Comarch e-Sklep – oprogramowanie wspomagające sprzedaż towarów lub usług przez 

Internet zainstalowane na serwerach Comarch, do którego majątkowe prawa autorskie 

przysługują Comarch.  

3. Usługi lub Usługi Comarch e-Sklep – usługi wymienione w §4 ust. 2 pkt a-d Regulaminu 

Usług Comarch e-Sklep.  

4. Cennik Usług Comarch e-Sklep – cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi 

Comarch e-Sklep publikowany na stronie internetowej https://www.comarchesklep.pl/cennik/  

5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Pakiet Korzyści – to dodatek do usługi dla Klientów Comarch e-Sklep. Pakiet Korzyści to 

pakiet kodów rabatowych na szereg dodatkowych usług, które wspierają przedsiębiorców 

w prowadzeniu działalności handlowej oraz zarządzaniu sklepem internetowym. 

 

§2 Zasady promocji 

1. Każdy Klient Comarch e-Sklep jest uprawniony do jednorazowego skorzystania z Pakietu 

Korzyści Comarch e-Sklep. 

2. Pakiet Korzyści będzie przyznany w ramach wynagrodzenia z tytułu Usługi Comarch e-Sklep, 

po opłaceniu przez Klienta pierwszej faktury za Usługę Comarch e-Sklep. 

3. Klient może skorzystać z Pakietu Korzyści w okresie do 12 miesięcy od opłacenia pierwszej 

faktury za Usługę Comarch e-Sklep.  

 
1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej 

wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej) oraz spółki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

https://www.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/regulamin/Regulamin-Comarch-eSklep.pdf
https://www.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/regulamin/Regulamin-Comarch-eSklep.pdf
https://www.comarchesklep.pl/cennik/


4. W celu skorzystania z Pakietu Korzyści Klient musi zgłosić do Opiekuna Handlowego 

Comarch e-Sklep, chęć otrzymania Pakietu Korzyści. Zgłoszenie należy wysłać na adres 

kontakt@comarch-cloud.pl.  

5. W zgłoszeniu mailowym Klient powinien podać: adres mailowy, na który został zamówiony 

Comarch e-Sklep oraz nazwę Sklepu lub jego domenę.  

6. W ciągu dwóch dni roboczych Opiekun Handlowy Comarch e-Sklep udostępni Klientowi 

Pakiet Korzyści. 

7. W ramach promocji Pakiet Korzyści Comarch e-Sklep, Klient uprawniony jest do skorzystania 

z rabatów na usługi znajdujące się w Pakiecie Korzyści. Lista dodatkowych usług, 

wchodzących w skład Pakietu Korzyści znajduje się na stronie: 

https://www.comarchesklep.pl/rozwiazanie/dodatki/pakiet-korzysci/.  

8. Comarch zastrzega, iż zakres Pakietu Korzyści może ulec zmianie. Klient uprawniony jest do 

jednorazowego otrzymania Pakietu w wersji aktualnej na dzień jego udostępnienia przez 

Opiekuna Handlowego. Zmiana zakresu Pakietu Korzyści nie uprawnia Klienta do jego 

ponownego otrzymania.  

9. W ramach niniejszej Promocji Comarch odpowiada wyłącznie za dostarczenie Klientowi 

kodów rabatowych składających się na Pakiet Korzyści.  

10. Szczegółowe zasady realizacji kodów rabatowych uzależnione są od zasad poszczególnych 

dostawców danej usługi, objętej kodem rabatowym.  

 

§3 Postanowienia końcowe 

1. Oferta specjalna Pakiet Korzyści Comarch e-Sklep nie łączy się z innymi aktualnie 

obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub ofertami specjalnymi Comarch S.A. 

2. Zgłoszenie mailowe chęci skorzystania z Pakietu Korzyści jest równoznaczne z akceptacją 

przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu. 

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

zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. 

4. Klient na potrzeby otrzymania Pakietu Korzyści podaje swoje dane osobowe dobrowolnie  

i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

5. Comarch będzie przetwarzać dane osobowe Klientów wyłącznie w celu przeprowadzenia 

niniejszej Promocji. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy 

Comarch dostępna jest na stronie: https://www.comarch.pl/informacja-o-przetwarzaniu-

danych-osobowych/ 
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