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REGULAMIN PROMOCJI  

SOMED M 

  

REG  KS-SOMED WzS  02  2017 

Symbol   Kod  Numer   Rok   
  

Wydany i opublikowany dnia 2017-11-03, przez:  

Nazwa  KAMSOFT S.A.  Nr NIP  954-268-55-59  

Adres  40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133  REGON  241371968  

Sąd Rejestrowy  
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach   
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Numer KRS  0000345075  

Reprezentacja   Zygmunt Kamiński – reprezentacja 1-osobowa  Stanowisko  Prezes Zarządu  

Reprezentacja   Grzegorz Mródź – reprezentacja 1-osobowa  Stanowisko  Wiceprezes  Zarządu 

Kapitał zakładowy  52 600 000 zł Stan opłaty  opłacony w całości 

zwany w dalszej części Regulaminu Producentem,  

o następującej treści:  

 

§ 1 – Postanowienia ogólne  

 
1. Organizatorem promocji, dalej zwanej „Promocją”, jest Producent.  

2. Celem Promocji jest zwiększenie dostępności licencji KS-SOMED dla obecnych i nowych Klientów. 

3. Promocja dedykowana jest dla Partnerów Handlowych. 

4. Regulamin określa warunki i zasady Promocji.  

5. Podstawę prawną Promocji stanowi Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.  

6. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Producenta.  

 

§ 2 – Czas trwania promocji 

 
1. Promocja obowiązuje od dnia 2017-11-06 do dnia 2019-01-31.  

2. Producent zastrzega sobie możliwość określenia innego czasu trwania Promocji, poprzez zmianę Regulaminu.  

 

§ 3 – Zasady promocji 
1. Wyznacza się 5 grup rabatowych, do których przynależność określają następujące warunki :  

 

GRUPA A : 

  - zrealizowana min. 1 (jedna) sprzedaż pakietu SOMED M w skali roku  

GRUPA B : 

  - zrealizowane min. 3 (trzy)  sprzedaże pakietu SOMED M w skali roku  

  - zrealizowany obrót na produktach z SOMED M co najmniej 2500 zł netto w skali roku  

GRUPA C : 

  - zrealizowane min. 8 (osiem)  sprzedaży pakietu SOMED M w skali roku  

  - zrealizowany obrót na produktach z SOMED M co najmniej 2500 zł netto w skali roku  

GRUPA D : 

  - zrealizowane min. 11 (jedenaście)  sprzedaży pakietu SOMED M w skali roku  

  - zrealizowany obrót na produktach z SOMED M co najmniej 12 000 zł netto w skali roku 

  - posiadane uprawnienia na serwis systemu KS-SOMED 

  - świadczenie serwisu tzw. pierwszej linii  

 

GRUPA E : 

  - zrealizowane min. 15 (piętnastu)  sprzedaży pakietu SOMED M w skali roku  

  - zrealizowany obrót na produktach z SOMED M co najmniej 40 000 zł netto w skali roku 

  - posiadane uprawnienia na serwis systemu KS-SOMED 

  - świadczenie serwisu tzw. pierwszej oraz drugiej linii 

 

 

TECHNOLOGIE REALIZACJI KONTRAKTU 
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Legenda : 

  - jako sprzedaż zaliczamy osobną licencję na odrębny NIP 

  - rok rozumiemy jako rok kalendarzowy, od 1 stycznia startuje licznik od zera  

- wymogi muszą być spełnione łącznie tzn. że każdy z warunków dla danej grupy musi być osiągnięty aby wejść do grupy 
rabatowej  

 

2. W ramach Promocji Partner Handlowy może zakupić nowy produkt SOMED M wraz z rabatami zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 

Grupa A B C D E 

% rabatu handlowego od licencji i 
subskrypcji udzielonego Partnerowi 

5% 15% 25% 30% 40% 

 

3. Rabaty dla produktu SOMED M, określone w pkt 2 są rabatami dodatkowymi do standardowych warunków partnerskich określonych w 
umowie Partnerskiej. 

4. Zakup licencji, o których mowa w ust.1, obejmuje roczną asystę techniczną i subskrypcję na aktualizację. 

5. Wdrożenie nie jest objęte Promocją. Koszty wdrożenia są ustalane indywidualnie z placówką medyczną po dokonaniu uprzedniej analizy 
i sporządzeniu kosztorysu. 

6. Promocja nie obejmuje zakupu licencji na: słowniki ICD9/ICD10, baza leków BLOZ (BLOZ-Odpłatności, BLOZ-Interakcje, BLOZ-Średnie 
ceny), moduł Pharmindex, dedykowanych prac przy  module HL7, powiadomienia sms, moduły na urządzenia medyczne i pozostałe np. 
XEROX, Ricoh itp. oraz usług BDO (Bezpieczeństwo Danych Osobowych) a także licencji zewnętrznych/obcych. 

7. Termin płatności uczestników Promocji  nie może przekraczać 21 dni. 

8. Aby skorzystać z Promocji należy złożyć zamówienie w KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach na adres e-mail: zamow@kamsoft.pl 
lub dzwoniąc pod numer telefonu 32 209 07 05. Koniecznie należy zaznaczyć w zamówieniu, ze jest to zamówienie PROMOCYJNE SOMED 
M.  

9. Pytania dotyczące tego produktu można zgłaszać pod adresem 4000@kamsoft.pl 

 

§ 4 - Postanowienia końcowe  

 
1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w trakcie jego obowiązywania.  

2. W wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.   

  


