
Regulamin promocji „Spadające Rabaty” Comarch e-Sklep 

 

Promocja dotyczy: oferty promocyjnej na zakup usługi Comarch e-Sklep. W ramach 
promocji Klient, który nie posiada usługi Comarch e-Sklep w chmurze jest 
uprawniony do jednorazowego zakupu usługi po cenie obniżonej z tytułu rabatu, 
którego wartość została określona w §2 Zasady promocji. 

 

§1 Definicje 

 

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. Klient – przedsiębiorca nie posiadający usługi Comarch e-Sklep w chmurze. 
 

§2 Zasady promocji 

 
1. W celu skorzystania z promocji Klient musi złożyć zamówienie na płatną wersję 

usługi Comarch e-Sklep w chmurze w terminie od 29.03.2021 – 31.03.2021. 

 

2. Każdy klient, który złoży zamówienie na płatną wersję usługi Comarch e-Sklep  
w chmurze zgodnie z ust. 1 powyżej w dniu 29.03.2021 otrzyma 15% rabatu od ceny 
bazowej wybranej wersji Comarch e-Sklep w chmurze na okres 12 miesięcy od 
złożenia zamówienia. 

 

3. Każdy klient, który złoży zamówienie na płatną wersję usługi Comarch e-Sklep  
w chmurze zgodnie z ust. 1 powyżej w dniu 30.03.2021 otrzyma 10% rabatu od ceny 
bazowej wybranej wersji Comarch e-Sklep na okres 12 miesięcy od złożenia 
zamówienia. 

 

4. Każdy klient, który złoży zamówienie na płatną wersję usługi Comarch e-Sklep  
w chmurze zgodnie z ust. 1 powyżej w dniu 31.03.2021 otrzyma 5% rabatu od ceny 
bazowej wybranej wersji Comarch e-Sklep w chmurze na okres 12 miesięcy od 
złożenia zamówienia. 

 
5. Każdy klient, który skorzysta z promocji otrzyma dodatkowo certyfikat SSL, który 

będzie przyznany bezpłatnie na okres 12 miesięcy po opłaceniu przez Klienta 
pierwszej faktury za usługę Comarch e-Sklep. 

 

6. Chęć otrzymania certyfikatu SSL, o którym mowa w ust. 5 powyżej, należy zgłosić na 

adres kontakt@comarch-cloud.pl nie później niż w terminie 3 miesięcy od opłacenia 
pierwszej faktury za usługę Comarch e-Sklep. 

 
7. Każdy klient, który skorzysta z promocji otrzyma dodatkowo Pakiet Korzyści dla 

Comarch e-Sklep, który będzie przyznany bezpłatnie po opłaceniu przez Klienta 
pierwszej faktury za usługę Comarch e-Sklep. 

 



8. Chęć otrzymania Pakietu Korzyści, o którym mowa w ust. 7 powyżej, należy zgłosić 
na adres kontakt@comarch-cloud.pl. Ceny bazowe usługi Comarch e-Sklep, od 
których zaliczony zostanie rabat po skorzystaniu z promocji, dostępne są na stronie 
internetowej: https://www.comarchesklep.pl/cennik/. 

 
 

§3 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 warunków niniejszego Regulaminu. 
 
 

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

Regulaminie. 
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