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Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Do 40% rabatu na przejście na ERP i 

rozbudowę systemu”, organizowanej na zasadach sprzedaży premiowej (dalej: Promocja). 

2. Organizatorem Promocji jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 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). 

3. Promocja trwa od 10.01.2017 r. do 28.03.2017 r.  (dalej: Okres promocyjny). Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji. 

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

5. Promocja jest ogłaszana w placówkach sieci sprzedaży Sage (lista placówek Organizatora oraz jego 

partnerów i dystrybutorów opublikowana jest na stronie internetowej: http://www.sage.com.pl/gdzie-

kupic/wojewodztwa). Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora w ramach sieci 

sprzedaży Sage na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Uczestnik promocji – 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 posiada licencję na Programy Sage Symfonia 

2.0 lub Sage Symfonia. 

b. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji. 

c. Licencja – umowa licencji stanowiąca Załącznik do Zamówienia, zawierająca zasady korzystania 

z przez Użytkownika. 

d. Migracja – Cena zakupu przejścia z licencji Sage Symfonia na Sage Symfonia 2.0. 

e. Programy/Program - oprogramowanie komputerowe stanowiące część systemu Sage Symfonia, 

Sage Symfonia 2.0 lub Sage Symfonia ERP. 

f. System Sage Symfonia ERP - oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla małych i 

średnich przedsiębiorstw, podzielone na: 

i. moduły główne wraz z usługą Sage Gwarancja tj: 

 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość  

 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 

 Sage Symfonia ERP Handel  

 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 

ii. moduły dodatkowe wraz z usługą Sage Gwarancja tj: 

 Sage Symfonia ERP e-Box 

 Sage Symfonia ERP BI 
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g. Liczba Stanowisk / Stanowisko - określa limit użytkowników, którzy mogą korzystać z Programów 

Sage w danej chwili i jest to zapisane w umowie Licencji. 

h. Upsell – Zakup przez klienta nowych licencji Programów Sage Symfonia ERP Standard lub Extra, 

w ilości nie większej jak już posiadane na Programów Sage Symfonia lub Symfonia Premium. Taki 

zakup jest możliwy jedynie w ramach jednej linii programowej np.: 

i. Upsell z Sage Symfonia Finanse i Księgowość do Sage Symfonia ERP Finanse i 

Księgowość. 

ii. Upsell z Sage Symfonia Kadry i Płace do Sage Symfonia ERP Kadry i Płace. 

iii. Upsell z Sage Symfonia Handel do Sage Symfonia ERP Handel. 

iv. Upsell z Sage Symfonia Środki Trwałe do Sage Symfonia ERP Środki Trwałe. 

Po Zakupie Programów w ramach Upsella wszelkie prawa (w tym licencyjne) do korzystania z 

dotychczas posiadanego Programu przed dokonaniem zakupu nowych programów w ramach 

niniejszej Promocji łącznie z jego aktualizacjami, rozbudowami, usługami abonamentowymi i 

aktywacjami ulegają wygaśnięciu, zaś od dnia przejścia uprawnienia licencyjne przysługują 

nabywcy wyłącznie na aktualnie posiadany Program. 

 

Zasady promocji  

7. Promocja skierowana jest dla obecnych klientów, posiadających licencję programu Sage Symfonia ERP 

spełniających warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy w Okresie promocyjnym złożą u 

Organizatora lub sieci Partnerów Sage zamówienie na Programy Sage Symfonia ERP zgodnie z 

punktem 8 niniejszego regulaminu. 

8. Uczestnik promocji składający Zamówienie: 

a. Do 24.02.2017 r.: 

i. 30% rabatu na zakup minimum trzech Programów i/lub Stanowisk oprogramowania Sage 

Symfonia ERP z Gwarancją Komfort, Gwarancją Premium, Gwarancją Prestiż lub Gwarancją 

VIP przy Upsell’u minimum dwóch Stanowisk. 

ii. 40% rabatu na zakup minimum sześciu Programów i/lub Stanowisk oprogramowania Sage 

Symfonia ERP z Gwarancją Komfort, Gwarancją Premium, Gwarancją Prestiż lub Gwarancją 

VIP przy Upsell’u minimum trzech Stanowisk. 

b. Do 28.03.2017 r.: 

i. 30% rabatu na zakup minimum czterech Programów i/lub Stanowisk oprogramowania Sage 

Symfonia ERP z Gwarancją Komfort, Gwarancją Premium, Gwarancją Prestiż lub Gwarancją 

VIP przy Upsell’u minimum trzech Stanowisk. 

ii. 40% rabatu na zakup minimum sześciu Programów i/lub Stanowisk oprogramowania Sage 

Symfonia ERP z Gwarancją Komfort, Gwarancją Premium, Gwarancją Prestiż lub Gwarancją 

VIP przy Upsell’u minimum czterech Stanowisk. 

9. Uczestnicy promocji składający zamówienie zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego 

regulaminu, którzy skorzystali z oferty Migracji na Sage Symfonię 2.0 Finanse i księgowość lub Sage 

Symfonię 2.0 Kadry mogą uzyskać dodatkowy rabat na Upsell. 

10. W przypadku korzystania przez Uczestnika promocji z warunków promocyjnych opisanych zarówno w 

punktach 8 i 9, kwota Upsell’a jest pomniejszana w pierwszej kolejności o cenę Migracji, a następnie do 

tej wartości jest przyznawany rabat zgodnie z punktem 8 niniejszego regulaminu. 
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Postanowienia końcowe  

11. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

12. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach których wynik zależy od 

przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

13. Zasady licencjonowania Programów określa każdorazowo umowa licencji. 

14. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe 

mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

15. Aktualnie obowiązujący cennik Sage dostępny jest w sieci sprzedaży Sage. 

16. 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. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

18. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji. 

19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub 

zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem praw uprzednio 

nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej 

http://www.sage.com.pl/regulaminy oraz w placówkach sieci sprzedaży Sage. 


