Warunki wycofania z oferty
Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość
Sage wycofuje z oferty produkt Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość („Program”) wraz
z towarzyszącymi usługami wsparcia dla Programu, tj. Sage Gwarancja oraz Sage Program w
Subskrypcji („Usługi”) na następujących warunkach :
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Ostatnim dniem sprzedaży Programu oraz wszelkich produktów w których Program
wchodził w skład, tj. Pakiet Standard, Pakiet Standard Plus i Pakiet Extra, jak również
wszelkich Rozszerzeń do niego oraz dokonywania jego Rozbudowy jest 30 czerwca 2019
roku. Po tym dniu Program oraz wskazane w zdaniu pierwszym pakiety zostaną usunięte z
oferty Sage i z Cennika.
Wycofanie Usług nastąpi 30 czerwca 2020 roku („Dzień wycofania Programu”) i oznacza
zaprzestanie przez Sage świadczenia wsparcia technicznego dla Programu w jakiejkolwiek
formie, jego rozwoju funkcjonalnego oraz implementowania zmian prawnych w Programie.
Po Dniu wycofania Programu Sage przestanie udostępniać Użytkownikom jakiekolwiek
aktualizacje dla Programu, ani nie będą naprawiane jakiekolwiek błędy w Programie
pojawiąjące się w trakcie korzystania z niego przez Użytkowników.
Wycofanie Usług z oferty Sage nie oznacza wypowiedzenia umowy licencyjnej
w rozumieniu przepisu art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) na Program dla tych Użytkowników,
którzy posiadają tzw. licencję wieczystą. Oznacza jednak utratę prawa do korzystania
z Programu przez Użytkowników, którzy nabyli takie prawo w formie subskrypcji. W takiej
sytuacji Użytkownik jest zobowiązany do całkowitego zaprzestania korzystania z Programu,
w szczególności poprzez wprowadzanie do niego nowych danych. Wyłącznie po
wykupienie usługi „Read-Only” Użytkownik może nadal mieć dostęp do danych
wprowadzonych przed Dniem wycofania Programu jednak bez prawa do korzystania z
innych funkcjonalności Programu wykraczających poza odczyt danych.
Okresy rozliczeniowe wszystkich Zamawiających posiadających Usługi, które kończą się
po Dniu wycofania Programu, zostaną skrócone do Dnia wycofania Programu zaś
uiszczone Opłaty abonamentowe proporcjonalnie obniżone o czas od Dnia wycofania
Programu do ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego każdego Zamawiającego.
Wszelkie oferty dotyczące Programu przygotowane przez Sage lub Partnera przed
ostatnim dniem sprzedaży Programu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, indywidualnie dla
Użytkowników chcących kupić, rozbudować lub rozszerzyć Program lub podnieść poziom
Usługi dla Programu, nawet jeżeli nie zostało to wprost stwierdzone w ofercie przewidują
zakończenie bieżącego Okresu rozliczeniowego w Dniu wycofania Programu.
Z dniem 1 lipca 2019 roku:
a) w stosunku do Użytkowników posiadających dla Programu Usługę Sage Gwarancja
uchyla się następujące zapisy Regulaminu świadczenia usług: ustęp 8, 9, 18;
b) w stosunku do Użytkowników posiadających dla Programu Usługę Sage Program w
Subskrypcji uchyla się następujące zapisy Regulaminu świadczenia usług: ustęp 17, 18,
27.
Oznacza to, że Usługi dla Programu nie odnowią się automatycznie o kolejny Okres
rozliczeniowy bez względu na działanie Zamawiającego lub Użytkownika, jak również, że
Użytkownik i Zamawiający nie mają prawa żądania Rozbudowy lub Podniesienia poziomu
Usługi.
Dla Użytkowników Programu przygotowana zostanie indywidualna oferta przejścia do
programu nowej generacji, tj. Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość. Wraz z
dostarczeniem Sage podpisanego Zamówienia obejmującego ofertę przejścia,
Zamawiający lub Użytkownik wyraża zgodę na zakończenie świadczenia Usług w
dotychczasowym zakresie z dniem rozpoczęcia świadczenia Usług w nowym zakresie
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niepokrywającym się z dotychczasowym oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa
do korzystania z Usług dotychczasowych ulegają wygaśnięciu z dniem przejścia na nowe,
a kwoty zapłacone za Usługi w dotychczasowym zakresie nie podlegają zwrotowi. Zmiana
zakresu Usług nie ma wpływu na wymagalność dotychczasowych należności.
Program Sage Symfonia 50cloud Finanse I Księgowość zawiera wbudowane narzędzie
pozwalające na samodzielnie przeniesie danych z Programu. Sage nie ponosi
odpowiedzialności za błędy występujące w bazie danych po ich przeniesieniu z Programu,
jeżeli powstały one na skutek błędów występujących w bazie danych przed jej
przeniesieniem.
Wszystkie wyrazy użyte w niniejszym dokumencie, których nie zdefiniowano inaczej, mają
znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług Sage Gwarancja oraz Regulaminie
świadczenia usług Sage Program w Subskrypcji.

