Regulamin Promocji „Otwórz się na e-Commerce”
Oferta promocyjna dotyczy zakupu usługi Comarch e-Sklep. W ramach promocji Klient, który
nie posiada usługi Comarch e-Sklep jest uprawniony do zakupu usługi Comarch e-Sklep, w
ramach której Klient otrzyma na 6 miesięczny okres próbny do korzystania z usługi Comarch eSklep, zgodnie z zasadami określonymi w §2 Zasady promocji.
Czas trwania promocji: 1.12.2021 – 30.06.2022.

§1 Opis promocji
1. Organizatorem promocji jest 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. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży usługi Comarch e-Sklep przez Comarch S.A. oraz
sprzedaży za pośrednictwem sieci Partnerów.
3. Partner zobowiązuje się do udziału w promocji zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
4. Promocja uprawnia do zakupu usługi Comarch e-Sklep, w ramach której Klient otrzyma na 6
miesięczny okres próbny do korzystania z usługi Comarch e-Sklep . Po upływie tego okresu usługa

będzie świadczona odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem.

§2 Zasady promocji
1. W celu skorzystania z promocji Klient musi się zarejestrować na dedykowanej stronie:
https://www.comarchesklep.pl/otworz-sie-na-e-commerce/. Rejestracja odbywa się poprzez
wypełnienie formularza kontaktowego. W formularzu obowiązkowe jest podanie adresu e-mail
oraz numeru telefonu.
2. W ciągu 1 dnia roboczego Opiekun Handlowy Promocji skontaktuje się z Klientem, celem
omówienia szczegółów promocji oraz dobrania odpowiedniego rozwiązania do sprzedaży
w Internecie.
3. Po konsultacji z Opiekunem Handlowym, drogą mailową, Klient otrzyma:

a) ofertę na usługę Comarch e-Sklep, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta,
wraz z linkiem do zamówienia odpowiedniej wersji Comarch e-Sklep.
b) informację na temat możliwości wdrożenia usługi Comarch e-Sklep:
I)

możliwość samodzielnego wdrożenia usługi Comarch e-Sklep przez Klienta,

II)

możliwość wdrożenia Comarch e-Sklep przez Autoryzowanego Partnera
Comarch.

Lista
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stronie:

https://www.comarchesklep.pl/oferta/zamow-wdrozenie-u-partnera-comarch/,
III)

możliwość wdrożenia usługi Comarch e-Sklep za pośrednictwem firmy
Comarch. Szczegóły usługi wdrożeniowej znajdują się w Regulaminie Usługi
Start Comarch e-Sklep.

4. Aby skorzystać z promocji konieczne jest złożenie zamówienie na usługę Comarch e-Sklep
oraz w terminie od 1.12.2021 – 30.06.2022.
5. Każdy Klient, który złoży zamówienie na usługę Comarch e-Sklep zgodnie z ust. 1 powyżej,
w dniach 1.12.2021 – 30.06.2022,otrzyma Comarch e-Sklep, w ramach którego otrzyma na okres
próbny 6 miesięcy dostęp do usługi Comarch e-Sklep. Po upływie okresu próbnego Klient będzie

zobowiązany do zapłaty za wyżej wskazaną usługę zgodnie z aktualnym cennikiem wyżej
wymienionej usługi.
6. W ramach promocji Klient, dodatkowo, ma możliwość skorzystania ze wsparcia
w uruchomieniu oraz wdrożeniu usługi Comarch e-Sklep za pośrednictwem Partnera
e-Commerce oraz firmy Comarch.
7. Każdy Klient, który skorzysta z promocji ma możliwość skorzystania z Pakietu Korzyści dla
Comarch

e-Sklep,

który

będzie

przyznany

na

zasadach

określonych

w Regulaminie Pakietu Korzyści Comarch e-Sklep.

§3 Postanowienia końcowe
1. Promocja łączy się z Promocją „Pakiet Korzyści Comarch e-Sklep” 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.
4. Usługa świadczona będzie na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Comarch e-Sklep.

