Regulamin Promocji
Zdobywaj Rynek z Sage - 2018
(nie stosuje się do konsumentów)

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Zdobywaj Rynek z Sage - 2018” (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp.
z

o.o.

w

Warszawie,

Al.

Jerozolimskie

132,

02-305

Warszawa,

wpisana

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228956, NIP 526-283-15-03,
REGON 140054209 (dalej: Organizator Promocji).
2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Promocja trwa od 10.04.2018 r. do 25.06.2018 r. (dalej: Okres promocyjny). Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Za prawidłowy przebieg promocji i materiały z nią związane odpowiedzialny jest Adam
Bruszkiewicz.
6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Uczestnik Promocji - firma zarejestrowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
posiadająca oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przeważającą formą
działalności, prowadzonej przez firmę jest: Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo
podatkowe (PKD 69.20.Z)
b. Programy/Program - oprogramowanie komputerowe stanowiące część systemu Sage
Symfonia
c.

Licencja – umowa licencji stanowiąca Załącznik do Zamówienia, zawierająca zasady
korzystania z przez Użytkownika

d. Liczba Stanowisk / Stanowisko - określa limit użytkowników, którzy mogą korzystać z
Programów Sage w danej chwili i jest to zapisane w umowie Licencji.
e. Sage Gwarancja - usługa aktualizacji lub aktualizacji i wsparcia technicznego Systemu
Sage Symfonia tj:

f.

•

Sage Gwarancja Podstawowa+,

•

Sage Gwarancja Komfort+,

•

Sage Gwarancja VIP+,

System Sage Symfonia - oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla małych i
średnich przedsiębiorstw, podzielone na moduły. Lista aktualnych wersji programów
Systemu

Symfonia

opublikowana

jest

na

stronach

internetowych

Sage

http://www.sage.com.pl/Markets/PL/Sage_pl/Sage%20Symfonia
g. Aktualna cena - cena netto programu lub usługi obowiązująca poza Promocją, wynikająca
z cenników produktów i usług Sage zamieszczonych na stronach internetowych Sage.
h. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
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Zasady Promocji
7. Promocja skierowana jest dla Biur Rachunkowych, które w okresie jej trwania, zdecydują się na
zakup pakietu programów Sage wspierających obsługę fakturowania, sprzedaży i gospodarki
magazynowej.
8. Programy wchodzące w skład pakietu są sprzedawane wyłącznie w subskrypcji na okres 12
miesięcy z Gwarancją Podstawową +, na 1 stanowisko.
9. Biuro rachunkowe, które skorzysta z promocji, może kupić wymienione poniżej pakiety w
promocyjnej cenie:
Program w subskrypcji (12 msc) z
Gwarancją Podstawową +

Nazwa pakietu
Paczka 4 x Subskrypcja z Gwarancją
Podstawową Start 2.0 Faktura 1st.
Paczka 4 x Subskrypcja z Gwarancją
Podstawową Start 2.0 Handel 1st
Paczka 4 x Subskrypcja z Gwarancją
Podstawową Symfonia 2.0 Sprzedaż
1st
Paczka 4 x Subskrypcja z Gwarancją
Podstawową Symfonia 2.0 Sprzedaż
i Magazyn 1st

Liczba
licencji

Cena netto
pakietu

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura (1st)

4

320,00 zł

Sage Symfonia Start 2.0 Handel (1 st)

4

928,00 zł

Sage Symfonia 2.0 Sprzedaż (1 st)

4

1 248,00 zł

Sage Symfonia 2.0 Sprzedaż i
Magazyn (1 st)

4

1 760,00 zł

10. Uczestnik promocji, który zdecyduje się na zakup pakietu, otrzymuje 4 vouchery uprawniające
do zakupu za 0 zł jednej licencji poprzez e-Sklep Sage na stronie https://instalacja.sage.com.pl/
11. Sage Sp. z o.o. upoważnia Biuro Rachunkowe, które weźmie udział w promocji do
jednorazowego przekazania firmie trzeciej Vouchera, uprawniającego do zakupu jednego z
programów wymienionych w punkcie 9.
Postanowienia końcowe
12. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Zasady licencjonowania programów określa każdorazowo umowa licencji.
14. Oferty promocyjne nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.
15. Promocja dotyczy wyłącznie Biur Rachunkowych.
16. Zasady świadczenia Usług abonamentowych Sage zawarte są w odpowiednich regulaminach.
Regulaminy

świadczenia

usług

dostępne

są

odpowiednio

na

stronie

http://www.sage.com.pl/uslugi/regulaminy
17. Z

promocji

mogą

skorzystać

Klienci,

którzy

w

Okresie

promocyjnym

złożą

u Organizatora lub sieci Partnerów Sage (lista Partnerów Sage opublikowana jest na stronie
internetowej http://www.sage.com.pl/gdzie-kupic) zamówienie na zasadach objętych Promocją.
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18. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem
natychmiastowym,

w

przypadku

stwierdzenia

naruszenia

postanowienia

Regulaminu,

mogącego mieć wpływ na przyznanie rabatu. W takim wypadku Uczestnik promocji będzie
zobowiązany do zwrotu przyznanego rabatu.
19. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
20. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
21. Aktualnie obowiązujący cennik Sage dostępny jest na stronie www.sage.com.pl
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
23. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji.
24. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub
zawieszenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
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