
Regulamin promocji „Migracja OCR” 

 

Promocja dotyczy: migracji z dowolnego oprogramowania typu OCR producentów innych niż Comarch, 

na usługę Comarch OCR. 

W ramach promocji Nowy Klient jest uprawniony do zakupu Usługi Comarch OCR z rabatem  

w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. Promocja dotyczy również usługi dedykowanej 

Biurom Rachunkowym i Podmiotom Powiązanym, oraz wersji Comarch OCR API.  

Czas trwania promocji: 01.10.2022 – 31.12.2022 

 

§1 Opis promocji 

1. Promocję organizuje Comarch S.A. (z siedzibą w Krakowie 31-864 przy Al. Jana Pawła II 39 a, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. 

Kapitał zakładowy został wpłacony w całości).  

 

2. Nowy Klient - przedsiębiorca, który nie posiada Usługi Comarch OCR, natomiast korzysta z 

dowolnego oprogramowania typu OCR innego producenta.  

 

3. Regulamin dotyczy bezpośredniej sprzedaży Usługi Comarch OCR przez e-Sklep Comarch, oraz 

zakupu produktu w iZam przez Partnerów. 

 

§2 Zasady Promocji „Migracja OCR” 

1. Promocja polega na możliwości zakupu Usługi Comarch OCR przez Nowego Klienta, zarówno 

pakietów miesięcznych i rocznych przez e-Sklep Comarch (https://sklep.comarch.pl/) oraz za 

pośrednictwem sieci partnerskiej z rabatem w wysokości 30%, udzielanym począwszy od 

drugiej faktury zakupowej przez 12 miesięcy w przypadku pakietów miesięcznych, i 

jednorazowym rabacie w wysokości 30% w przypadku pakietów rocznych. 

 

2. Warunkiem uzyskania rabatu jest przedstawienie przez Nowego Klienta faktury zakupu 

dotychczas użytkowanego oprogramowania typu OCR lub faktury poświadczającej zakup 

aktualizacji lub gwarancji na to oprogramowanie w terminie nie wcześniejszym niż 01.10.2021 

 

a) W przypadku zakupu pakietów miesięcznych zakupionych przez e-Sklep Comarch 

(https://sklep.comarch.pl/) fakturę należy przesłać mailowo w terminie do 30 dni po 

dokonaniu zakupu Usługi Comarch OCR na adres Migracjaocr2022@comarch.pl. Po 

pozytywnej weryfikacji zostanie naliczony rabat w wysokości 30%, udzielany 

począwszy od drugiej faktury zakupowej przez 12 miesięcy. W przypadku migracji 

pakietu na niższy/ wyższy rabat naliczy się automatycznie.   
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b) W przypadku pakietów rocznych zakupionych przez e-Sklep Comarch fakturę należy 

przesłać przed dokonaniem zakupu na adres Migracjaocr2022@comarch.pl. Po 

pozytywnej weryfikacji Nowy Klient otrzyma w ciągu 3 dni roboczych indywidualny, 

unikatowy kod rabatowy, który powinien zostać umieszczony w opisie zamówienia 

składanego w e-Sklepie Comarch (https://sklep.comarch.pl/). Rabat jest udzielany 

jednorazowo, tylko jako pierwszy zakup Usługi Comarch OCR.  

 

c) W przypadku pakietów rocznych zakupionych za pośrednictwem Partnera Comarch 

fakturę należy przesłać przed dokonaniem zakupu na adres 

Migracjaocr2022@comarch.pl. Po pozytywnej weryfikacji przesłanej mailowo faktury 

Partner Comarch składa w ciągu 3 dni roboczych zamówienie na rzecz Nowego Klienta. 

Na zamówieniu należy wpisać kod: OCR2022, na podstawie którego zostanie naliczony 

rabat w wysokości 30%. Rabat jest udzielany jednorazowo, tylko jako pierwszy zakup 

Usługi Comarch OCR. 

 

3. Zamówienie musi zostać złożone w czasie trwania promocji. 

 

4. W przypadku zakupu Usługi Comarch OCR Klient zawiera z Comarch S.A. umowę na 

świadczenie Usług Comarch OCR zgodnie z Regulaminem Usługi Comarch OCR znajdującym się 

na stronie https://www.comarch.pl/files-pl/file_609/Regulamin-Comarch-OCR.pdf  

 

§3 Postanowienia końcowe: 

1. Złożenie zamówienia w ramach promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta i 

Partnera warunków niniejszego Regulaminu.  

 

2. Comarch S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 
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