
Regulamin promocji Orange Flex dla Klientów Comarch ERP XT 

§1 Zasady 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. 

oraz 

Orange Polska S.A. z siedzibą  i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z wpłaconym w całości kapitałem 

zakładowym wynoszącym 3937072437,00 zł., numer BDO (bazy danych o odpadach): 

000028832. 

2. Promocja polega na możliwości otrzymania na okres pierwszych 3 miesięcy, dostępu do Usługi 

tj. dowolnego planu komórkowego w Orange Flex dla Firm w promocyjnej cenie 1zł za miesiąc. 

3. Promocja obowiązuje w dniach od 09.03.2021 r. do odwołania. O odwołaniu promocji 

poinformujemy na stronie internetowe www.erpxt.pl/razemdlafirm z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Promocja skierowana jest do Klientów będących mikroprzedsiębiorcami, którzy są Klientami 

Comarch ERP XT i chcą aktywować nowy numer w Orange Flex dla Firm w dowolnym planie 

komórkowym. 

5. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych: 

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów 

jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 

złotych 2 milionów euro. 

6. Aby skorzystać z promocji i otrzymać dostęp do Usługi Orange Flex dla Firm w promocyjnej 

cenie na 3 miesiące należy posiadać konto Comarch ERP XT lub założyć konto w/w usłudze za 

pośrednictwem strony internetowej https://www.erpxt.pl i zaakceptować niniejszy 

Regulamin, a także wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.erpxt.pl/razemdlafirm. 
7. Kod promocyjny na aktywację Usługi tj. dowolnego planu komórkowego Orange Flex dla Firm należy 

wpisać podczas zakładania konta w Orange Flex, przed wybraniem metody płatności za usługę Orange 

Flex dostępnej w Aplikacji. 

 

§2 Postanowienia końcowe 

1. Promocja nie łączy się z pozostałymi aktualnie obowiązującymi promocjami Comarch S.A. lub 

ofertami specjalnymi Comarch S.A. 

2. Regulamin niniejszej promocji jest dostępny na stronie www.erpxt.pl/razemdlafirm i siedzibie  

Organizatora. 

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

http://www.erpxt.pl/razemdlafirm

