Regulamin oferty
Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych
§1 Opis oferty
1.

Organizatorem jest Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-864 przy Al. 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 kapitału zakładowego Spółki wynosi 8 133 349,00
zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości, dalej zwana „Comarch”.

2. Oferta dotyczy wyłącznie zakupów oprogramowania Comarch ERP Optima dla podmiotów
powiązanych dokonywanych przez Partnera Comarch za pośrednictwem platformy iZAM, w
celu jego dalszej odsprzedaży do oznaczonych Klientów Końcowych, względem których
zachodzi powiązanie w rozumieniu §2 ust.6.
3. Oferta nie dotyczy zakupów oprogramowania Comarch ERP Optima na potrzeby własne
Partnera.
4. Oferta dotyczy tylko nowych Klientów Comarch ERP Optima.
5. Oferta dotyczy tylko instalacji na kluczu wirtualnym.
6. Oferta obowiązuje do odwołania. Odwołanie oferty nastąpi poprzez usunięcie Regulaminu ze
stron dedykowanych dla Partnerów Comarch.
§2 Zasady
1. W ramach oferty Partner Comarch dokonujący zakupu oprogramowania Comarch ERP Optima
dla Klienta Końcowego, który jest Podmiotem powiązanym (zgodnie z §2 ust. 6), jest
uprawniony do zakupu egzemplarza oprogramowania Comarch ERP Optima dla podmiotów
powiązanych na warunkach określonych poniżej. Zakup dokonywany jest w oparciu o
dedykowany dla podmiotów powiązanych cennik oprogramowania Comarch ERP Optima,
który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
2. Aby skorzystać z oferty, Partner Comarch powinien złożyć zamówienie na oprogramowanie
Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych za pośrednictwem platformy iZAM w
okresie obowiązywania oferty.
3. Podczas składania zamówienia, Partner powinien podać w zamówieniu numery NIP Klientów
Końcowych i inne wymagane dane Klientów Końcowych względem których zachodzi
powiązanie.
4. W momencie składania zamówienia, Partner jest zobowiązany przesłać w formie e-mailowej
do swojego Opiekuna regionalnego dokumenty (np. umowy lub inne dokumenty rejestrowe
Klienta Końcowego) i wskazać potwierdzenie powiązania określone w ust.6
5. Umożliwienie zakupu oprogramowania Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych
jest uzależnione od przedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 3. W przypadku nie
przesłania tych dokumentów, Comarch nie zrealizuje zamówienia.
6. Podmiotem powiązanym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest przedsiębiorca lub
spółka, która pozostaje z innym Klientem Końcowym, który wcześniej nabył oprogramowanie
Comarch ERP Optima w następującym powiązaniu:

a) ta sama osoba fizyczna prowadzi co najmniej dwa przedsiębiorstwa w ramach
odrębnie zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych, lub w
ramach spółki cywilnej, w której posiada co najmniej 50% udziałów,
b) ta sama osoba fizyczna prowadzi przedsiębiorstwo w ramach odrębnie
zarejestrowanych jednoosobowej działalności gospodarczych lub spółki cywilnej, w
której posiada co najmniej 50% udziałów i jednocześnie posiada w spółce prawa
handlowego co najmniej 50 % udziałów albo 50 % akcji,
c) ta sama osoba fizyczna posiada w co najmniej dwóch spółkach prawa handlowego co
najmniej 50 % udziałów albo 50 % akcji.
d) osoba fizyczna wraz ze swoim małżonkiem prowadzi co najmniej dwa
przedsiębiorstwa w ramach odrębnie zarejestrowanych jednoosobowych działalności
gospodarczych, lub w ramach spółek cywilnych, w których posiadają co najmniej 50%
udziałów
7. Nie ma możliwości mieszania modułów Comarch ERP Optima w wersji dla podmiotów
powiązanych z modułami w wersji standard.
8. Zakup upgradu dokonywany jest zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w dokumencie
Warunki korzystania i gwarancji - Comarch ERP Optima i Comarch ERP Klasyka w oparciu o
wartość modułów zgodnie z cennikiem oprogramowania Comarch ERP Optima dla
podmiotów powiązanych (załącznik nr 1).
9. Partner Comarch jest uprawniony wyłącznie do odsprzedaży na rzecz Podmiotu powiązanego
oprogramowania Comarch ERP Optima zakupionego w ramach oferty.

§3 Postanowienia końcowe
1.

Oferta nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch lub ofertami
specjalnymi Comarch.

2.

Złożenie zamówienia w ramach oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Partnera
Comarch warunków niniejszego Regulaminu.

3.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach dedykowanych dla Partnerów Comarch. Każdy
Partner Comarch ma możliwość samodzielnego dostępu i obowiązek zapoznania się z ich
treścią przed złożeniem zamówienia.

4.

Regulamin oferty wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

5.

Comarch może w każdym momencie dokonać zmiany treści Regulaminu. Zmiany regulaminu
wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach dedykowanych dla Partnerów
Comarch.

6.

Comarch będzie komunikował się z Partnerem Comarch drogą elektroniczną.

7.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu działań podjętych na mocy niniejszego Regulaminu oraz z
tytułu realizacji zamówień - w przypadku braku porozumienia - Comarch oraz Partner
Comarch skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Comarch.

Załącznik nr 1

Cennik Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych

(2-5 baz)*

(kolejna
baza/firma)**

Analizy

789

(+10%)

Analizy BI +

1999

(+10%)

CRM

629

(+10%)

CRM +

789

(+10%)

Detal

939

(+10%)

ECOD

789

(+10%)

Faktury

159

(+10%)

Handel

1399

(+10%)

Handel +

2299

(+10%)

Kasa/Bank

159

(+10%)

Kasa/Bank +

279

(+10%)

Księga Handlowa

2199

(+10%)

Księga Handlowa +

2499

(+10%)

Kadry i Płace

1639

(+10%)

Kadry i Płace +

2499

(+10%)

Księga Podatkowa

499

(+10%)

Obieg Dokumentów

789

(+10%)

Pulpit Menadżera

1569

(+10%)

Serwis

939

(+10%)

Środki Trwałe

649

(+10%)

Drukarka Fiskalna

789

(+10%)

Moduł

* Przy zakupie Oprogramowania Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych klient otrzymuje
możliwość rejestracji do 5 działalności gospodarczych identyfikujących się 5 różnymi numerami NIP
zgodnie z regulaminem oferty Comarch ERP Optima dla podmiotów powiązanych.
** Rozszerzenie instalacji o kolejne działalności gospodarcze wiąże się z dopłatą 10% wartości całej
instalacji za każda kolejną działalność, powyżej piątej, która ma być uprawniona do Comarch ERP
Optima.
Podane ceny są cenami netto.

