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Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem promocji jest firma Sage sp. z o.o., ul. Bema 89, 01-233 Warszawa. 

2. Czas trwania oferty promocyjnej: od 4 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 

3. Organizator ma prawo zmienić termin obowiązywania Promocji wymieniony w pkt.2.  Zmiany 

terminu  promocji dokonuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.sage.com.pl 

lub innej stronie, która zastąpi tę stronę oraz poprzez zmianę w regulaminie.  

4. Użyte w regulaminie określenie Nowy Klient oznacza firmę, która nie dokonała do dnia 

rozpoczęcia promocji żadnych zakupów aplikacji Sage ACT! w wersji polskiej lub angielskiej 

(dawniej ACT! by Sage – obecnie pod nazwą Sage ACT! Pro oraz ACT! by Sage do pracy 

grupowej – obecnie pod nazwą Sage ACT! Premium) 

 

Zasady Promocji Sage ACT! Pro i Sage ACT! Premium 2011 

 

1. Promocja skierowana jest tylko do Nowych Klientów, którzy w okresie od 4 kwietnia 2011 r. 

do 31 sierpnia 2011 r. dokonają zakupu programu Sage ACT! Pro lub Sage ACT! Premium w 

wersji 2011. Promocja polega na przekazaniu przez firmę Sage lub partnera handlowego 

firmy Sage co trzeciego stanowiska aplikacji w cenie 1 PLN netto.  

 

2. Promocja opisana w tym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami Sage. 

 

3. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym 

regulaminie. 

 

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Materiały 

reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją promocji będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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