Regulamin promocji
Do 25% na pierwszy zakup w Sage
(nie stosuje się do konsumentów)

Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Do 25% na pierwszy zakup w
Sage”, organizowanej na zasadach sprzedaży premiowej (dalej: Promocja).

2.

Organizatorem Promocji jest firma Sage Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa,
NIP 526-283-15-03, REGON 140054209, KRS: 0000228956 (dalej: Organizator).

3.

Promocja trwa od 10.04.2018 r. do 25.09.2018 r. (dalej: Okres promocyjny).

4.

Za prawidłowy przebieg promocji i materiały z nią związane odpowiedzialny jest Karol Sładek.

5.

Promocja jest organizowana na terenie Polski i ogłaszana w placówkach sieci sprzedaży Sage i
sieci partnerskiej Sage (lista placówek na stronie: http://www.sage.com.pl).

6.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Uczestnik promocji / Uczestnik - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
lub posiadający oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który do dnia rozpoczęcia
promocji nie zakupił Licencji na Program Sage Symfonia Start 2.0, Sage Symfonia 2.0 lub Sage
Symfonia ERP. Promocja dotyczy
b. Licencja – umowa Licencji stanowiąca załącznik do Zamówienia, zawierająca zasady
korzystania z Programu przez Użytkownika.
c. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
d. System/Program Sage Symfonia - oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla małych
i średnich przedsiębiorstw:
•

Sage Kadry i Płace – One Payroll

•

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

•

Sage Symfonia ERP Handel

•

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe

•

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

•

Sage Symfonia ERP BI

•

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

•

Sage Symfonia 2.0 Handel (Sprzedaż)

•

Sage Symfonia 2.0 Handel (Sprzedaż i magazyn)

•

Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe

•

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

•

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

•

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

•

Sage Analityk Sprzedaży

•

Sage Obieg Dokumentów

•

Sage Contact Manager
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•

Pakiet Start

•

Pakiet Standard

•

Pakiet Standard Plus

•

Pakiet Extra

•

e-Box dla Sage Symfonia Start 2.0

•

e-Box dla Sage Symfonia 2.0

•

e-Box dla Sage Symfonia ERP

e. Liczba Stanowisk / Stanowisko - określa limit użytkowników, którzy mogą korzystać z
Programów Sage w danej chwili i jest to zapisane w umowie Licencji.
f. Zakup/Zamówienie – zakup Programów Sage Symfonia.
g. Program w subskrypcji / Subskrypcja – oprogramowanie komputerowe stanowiące część
systemów Sage Symfonia w subskrypcji, co do którego Klient uzyskuje uprawnienie do
czasowego korzystania w ramach usługi Sage Gwarancja Podstawowa+, Gwarancja Komfort+
lub VIP+ na zasadach określonych właściwym regulaminem świadczenia usług Sage
Gwarancja dostępnym na stronie Sage www.sage.com.pl w okresie obowiązywania Programu
w subskrypcji i w zakresie wskazanym w Licencji.
h. Sage e-Audytor (usługi/usługa) – usługi oferowane przez Sage, w ramach których Użytkownik
uzyskuje czasowy (tj. w Okresie abonamentowym) dostęp do Platformy i usługi testów
zgodności określonych danych biznesowych zawartych w Pliku JPK pod kątem ich spójności
logicznej oraz (w zależności od zakupionego Pakietu objętego Zamówieniem) poprawności
matematycznej i kompletności danych, świadczone Użytkownikowi odpłatnie przez Sage na
zasadach określonych w regulaminie usługi Sage e-Audytor, której to mogą towarzyszyć usługi
dodatkowe, wskazane przez Sage.
i. Okres abonamentowy – okres obowiązywania usług określony w niniejszym regulaminie Sage
e-Audytora zamieszczonym na stronie www.sage.com.pl, rozpoczynający się w dniu
aktywacji/odnowienia usługi.
j. Usługa gwarancji – Usługa do Programu Sage Symfonia tj.:
• Sage Gwarancja Podstawowa
• Sage Gwarancja Komfort
• Sage Gwarancja Premium
• Sage Gwarancja Prestiż
• Sage Gwarancja VIP
• Sage Gwarancja Podstawowa+
• Sage Gwarancja Komfort+
• Sage Gwarancja VIP+
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Zasady promocji
7.

Promocja skierowana jest do Uczestników promocji spełniających warunki wskazane w niniejszym
Regulaminie, którzy w Okresie promocyjnym złożą u Organizatora lub sieci Partnerów Sage
zamówienie na Programy Sage Symfonia zgodnie z punktem 8 oraz 9 niniejszego regulaminu.

8.

Uczestnik promocji składający Zamówienie na Program Sage Symfonia otrzymuje następujący
rabat:
a. Do 29.05.2018 r.:
i. Do 25% rabatu przy Zamówieniu Programu w Subskrypcji
ii. Do 18% rabatu przy Zamówieniu Programu w Licencji wraz Usługą Gwarancji.
b. Do 27.07.2018 r.:
i. Do 23% rabatu przy Zamówieniu Programu w Subskrypcji
ii. Do 15% rabatu przy Zamówieniu Programu w Licencji wraz Usługą Gwarancji.
c.

Do 25.09.2018 r.:
i. Do 20% rabatu przy Zamówieniu Programu w Subskrypcji
ii. Do 12% rabatu przy Zamówieniu Programu w Licencji wraz Usługą Gwarancji.

9.

Warunkiem otrzymania rabatu określonego w punkcie 8 niniejszego regulaminu jest zakup przez
Uczestnika promocji Programu Sage Symfonia wraz z wybranym Szkoleniem na specjalnych
warunkach: 150zł za Szkolenie Stacjonarne lub 100zł za Kurs Video. Klient może zakupić więcej
jak jedno szkolenie w ramach Zamówienia objętego niniejszą Promocją. Pełna lista szkoleń
dostępna jest na stronie www.sage.com.pl oraz w sieci sprzedaży Sage.

10. Uczestnik promocji składający Zamówienie na Program Sage Symfonia otrzymuje na okres 1
miesiąca dostęp do serwisu Sage e-Audytor z Pakietem Premium Plus.

Postanowienia końcowe
11. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały
reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
13. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
14. Organizator

zastrzega sobie prawo wykluczenia

Uczestnika z Promocji ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu, co skutkuje
koniecznością uiszczenia pełnej ceny cennikowej produktów i usług objętych Promocją.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z przebiegiem Promocji w
formie elektronicznej na adres e-mail: karol.sladek@sage.com nie później, niż po upływie 3 dni od
daty zakończenia Promocji.
16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie (w tym zmiany
terminu zakończenia Promocji) lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny,
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z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie
internetowej http://www.sage.com.pl/regulaminy oraz w placówkach sieci sprzedaży Sage.
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