Regulamin programu
Polecaj i Korzystaj

Obowiązuje od dnia 1 października 2015

Postanowienia Ogólne
1. Polecaj i korzystaj jest jedynym Programem określającym formy współpracy i
wynagradzania Polecających Nowych Klientów w strukturach sprzedaży Sage.
2. Organizatorem Programu Polecaj i korzystaj (dalej Program) jest firma Sage sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 5/7,01-217 Warszawa (dalej Sage).
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a. Klient Nowy Sage – podmiot gospodarczy, który do dnia rozpoczęcia Programu
nie dokonał zakupu produktów i/lub usług firmy Sage (lub wcześniej w Altkom
Matrix, Matrix.pl lub Sage Symfonia) w firmie Sage lub u jej Partnerów.
b. Programy/Program – oprogramowanie komputerowe stanowiące część
systemów Sage Symfonia Start, Sage Symfonia lub Sage Symfonia ERP.
c. Usługa abonamentowa - Sage Gwarancja (usługi/usługa) – opisane
Regulaminem usługi, świadczone Użytkownikowi odpłatnie przez Sage na
zasadach
określonych
w
Regulaminach
usług
na
stronie
http://www.sage.com.pl/regulaminy.
d. Program w subskrypcji – oprogramowanie komputerowe stanowiące część
systemów Sage Symfonia Start, Sage Symfonia lub Sage Symfonia ERP w
subskrypcji, co do którego Klient uzyskuje uprawnienie do czasowego
korzystania z Programu udostępniane w ramach usługi Sage Gwarancja+
zasadach
określonych
w
Regulaminach
usług
na
stronie
http://www.sage.com.pl/regulaminy. Programy w subskrypcji obejmują wskazane
przez Sage moduły zawierające podstawowe funkcjonalności Programu w
subskrypcji (Moduły Podstawowe) oraz moduły rozszerzające funkcjonalność
Modułów
Podstawowych,
niedostępne
bez
odpowiedniego
Modułu
Podstawowego (Rozszerzenia).
e. Rozwiązania Dodatkowe (RD) to rozwiązanie informatyczne rozszerzające
standardową funkcjonalność Programów Sage dedykowane konkretnej wersji,
przygotowywane przez Analityków / Programistów z Działu Realizacji Kontraktu
Sage sp. z o.o, RD mają wypracowaną, zamkniętą funkcjonalność i mogą
podlegać jedynie planowemu rozwojowi. Rozwiązania dodatkowe objęte są
klauzulą odpłatnego podtrzymania wersji, jeśli takie działanie będzie celowe.
f. Klient Aktualny Sage - podmiot gospodarczy, który do dnia rozpoczęcia
Programu dokonał zakupu i/lub zarejestrował co najmniej jeden z produktów
firmy Sage (lub wcześniej w Altkom Matrix, Matrix.pl lub Sage Symfonia) w
firmie Sage lub u jej Partnerów.
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g. Klient Sage - łączy definicje Klienta Nowego i Klienta Aktualnego Sage.
h. Polecający – Klient Sage, który przekazał firmie Sage dane kontaktowe
Nowego Klienta, który jest zainteresowany zakupem programu lub programu z
usługą abonamentową z aktualnej oferty Sage. Polecającym nie może zostać:
instytucja państwowa, samorządowa, organizacja międzynarodowa albo krajowa
lub zagraniczna jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi, jak
też jakikolwiek funkcjonariusz publiczny, ani też żadna osoba lub podmiot, który
podejmuje opisane niniejszym regulaminem działania z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa, wiążących go umów oraz zasad etycznych, w
szczególności w związku z pełnieniem funkcji publicznej, powołując się na
wpływy lub w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.
Polecającym nie może również zostać podmiot zobowiązany do wykonywania
działań opisanych w niniejszym Regulaminie, na mocy zawartej umowy, na
rzecz Sage lub jednego z Partnerów.
i. Polecany – Nowy Klient (osoba prawna lub osoba fizyczna bądź jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca na własny
rachunek i we własnym imieniu działalność gospodarczą), który został
przekazany firmie Sage przez Polecającego i który jest zainteresowany
zakupem programu lub programu z usługą abonamentową z aktualnej oferty
Sage. Polecanym nie może zostać podmiot, który jest powiązany kapitałowo z
Polecającym, w szczególności: stanowi oddział lub odrębne przedsiębiorstwo
oraz firma z którą w chwili wypełnienia formularza toczą się już
udokumentowane rozmowy handlowe na temat zakupu programu lub programu
z usługą abonamentową z aktualnej oferty Sage. Polecanym nie może zostać:
instytucja państwowa, samorządowa, organizacja międzynarodowa albo krajowa
lub zagraniczna jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi, jak
też jakikolwiek funkcjonariusz publiczny, ani też żadna osoba lub podmiot,
którego polecenie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa,
wiążących go umów oraz zasad etycznych.
Zasady Programu
1. Polecający otrzyma wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
2. Polecający otrzyma w/w wynagrodzenie w zamian za przekazanie firmie Sage
danych kontaktowych Polecanego, który jest zainteresowany zakupem programu
lub programu z usługą abonamentową z aktualnej oferty Sage, jeśli Polecany
następnie zakupu tego dokona w okresie 6 miesięcy od dnia wypełnienia
formularza zgłoszeniowego przez Polecającego. W szczególnych wypadkach
okres ten może zostać wydłużony decyzją Dyrektora Sprzedaży SSB lub SMB.
3. Polecającemu nie przysługuje wynagrodzenie, jeśli w momencie przekazania
danych, o którym mowa w pkt. 2, Polecany prowadzi już bezpośrednie rozmowy
handlowe z Sage, bądź Partnerem Sage.
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4. Wynagrodzenie dla Polecającego oznacza:
a. 10 % wartości pierwszej faktury, wystawionej przez Sage na Polecanego, w
okresie 6 miesięcy (z zastrzeżeniem ewentualnych przypadków wydłużenia o
których mowa powyżej) od dnia wypełniania formularza przez Polecającego.
Wynagrodzenie dotyczy faktury, która obejmuje zakupy na program lub
program z usługą abonamentową z aktualnej oferty Sage albo:
b. rabat 10% do wykorzystania w polecanej transakcji, na zakup programu lub
programu z usługą abonamentową z aktualnej oferty Sage, o ile Polecający,
nie później niż 2 dni robocze przed zawarciem transakcji, o której mowa w pkt.
4c, zrzeknie się w formie pisemnej wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 3 a.
Forma ta nie może być wykorzystana w przypadku, gdy przedmiotem
polecanej transakcji są Pakiety dla Biur Rachunkowych i/lub Pakiety dla Biur
Rachunkowych z usługą abonamentową.
5. Warunkami koniecznymi do otrzymania wynagrodzenia przez Polecającego są:
a. Zgłoszenie pełnych danych Polecanego, wyłącznie poprzez formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
stronie
internetowej
Sage
(http://www.sage.com.pl/polecaj-i-korzystaj);
b. Pozytywna weryfikacja poprawności ww. zgłoszenia; weryfikacji dokonuje w
firmie Sage właściwy opiekun handlowy Polecanego, w ciągu 7 dni roboczych
od dnia wypełniania formularza przez Polecającego; o wyniku weryfikacji
powiadamia niezwłocznie Polecającego;
c. Dokonanie zakupu przez Polecanego, programu lub programu z usługą
abonamentową z aktualnej oferty Sage, w okresie 6 miesięcy od dnia
wypełniania formularza przez Polecającego; rozliczenie nie dotyczy usług
instalacji, konsultacji, wdrożeń, szkoleń, itp.;
d. Dokonanie zapłaty przez Polecanego za zakup, o którym mowa w pkt c., nie
później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakupu,
e. Wystawienie przez Polecającego faktury na firmę Sage, o wartości równej
przysługującemu w związku z zapłatą wskazaną w pkt d. wynagrodzeniu, jeśli
jej doręczenie Sage nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty
zakupu, o którym mowa w pkt c., z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
f. Spełnienie wszelkich wymogów opisanych Regulaminem, w tym prawdziwość
oświadczeń wskazanych w pkt 10.
6. W przypadku, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jest
niższa od kwoty 200,- złotych brutto lub równa tej kwocie, Sage może przekazać
wynagrodzenie Polecającemu w formie bonów premiowych, takich jak Sodexo
Kupon Premiowy Pass, Ticket Compliments Premium® i innych. Wynagrodzenie
wówczas zaokrągla się do pełnych 50,- złotych, w ten sposób, że końcówki poniżej
40,- złotych pomija się zaokrąglając w dół, a od 40, - złotych- zaokrągla się w górę,
do pełnych 50,-złotych.
7. Po zweryfikowaniu faktury wystawionej przez Polecającego i jej zatwierdzeniu
przez firmę Sage nastąpi wypłata wynagrodzenia na konto Polecającego.
8. Udział Uczestnika w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w
niniejszym Regulaminie.
9. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym
Regulaminie lub zawieszenia Programu.
10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu.
Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
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11. Polecający, przystępując do Programu „Polecaj i korzystaj” oświadcza i zapewnia,
że działania podejmowane w ramach niniejszego Programu podejmuje w
granicach prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jego działania w
szczególności nie stanowią czynu zabronionego, nie są dokonywane w zamian za
korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, jak też takiej korzyści nie
stanowią. Polecający w szczególności oświadcza, że jest uprawniony do
uzyskania oraz przekazania Sage wszelkich zawartych w formularzu danych
Polecanego, jak też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwymi
zasadami etyki zawodowej lub służbowej, jak też bez naruszenia jakichkolwiek
umów na mocy których zobowiązany jest do niepodejmowania w/w działań,
uprawniony jest do świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży, opisanych w
niniejszym Regulaminie
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Programu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu
postępowania cywilnego.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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