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REGULAMIN ZAKUPU CROSSUPGRADE’U

1
 

Z OPROGRAMOWANIA DLA DOS 
NA OPROGRAMOWANIE DLA WINDOWS 

 

1.  Klienci, którzy posiadają program w wersji wprowadzonej do sprzedaży po 1 października 2015  przy 
zakupie crossupgrade’u otrzymują promocyjną cenę na każde stanowisko w wysokości 10 zł netto 
(12.20 zł brutto). 

2. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy oprogramowania dla środowiska DOS w wersjach wcześniejszych 
(wprowadzonej do sprzedaży przed 1 października 2015) uprawnieni są do otrzymania 40% rabatu na 
zakup oprogramowania dla środowiska Windows.  

3. Rabat dotyczy tylko i wyłącznie przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające 

mu oprogramowanie dla Windows.  
4. Możliwość zakupu crossupgrade’u danego oprogramowania (WF-MAG, WF-KaPeR, WF-GANG) po 

promocyjnej cenie, ograniczamy do jednorazowej transakcji. Zalecamy zatem uwzględnienie 
wszystkich posiadanych stanowisk oprogramowania dla DOS.  

5. Zasady Crossupgrade’u nie obejmują ewentualnego zakupu oprogramowania Microsoft SQL Server 
(baza danych).  

6. Warunkiem otrzymania crossupgrade’u jest przesłanie do Działu Sprzedaży Asseco WAPRO firmy 
Asseco Business Solutions SA następujących dokumentów:  
 Certyfikat Autentyczności użytkowanego oprogramowania w wersji DOS (obowiązkowo),  
 Oświadczenie (załącznik) o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na 

korzyść oprogramowania dla Windows (obowiązkowo),  
 Kopia faktury zakupu programu lub płatnej aktualizacji w wersji DOS,  
 Karta Rejestracyjna dla Użytkownika (jeżeli Klient nie odesłał wcześniej karty rejestracyjnej dla 

Producenta, należy przesłać obie karty rejestracyjne).  
  

                                                             
1 Termin crossupgrade oznacza przejście z posiadanego oprogramowania Asseco WAPRO dla środowiska DOS na 

oprogramowanie Asseco WAPRO dla środowiska Windows z jednoczesną utratą praw licencyjnych na użytkowanie 
oprogramowania Asseco WAPRO w wersji DOS.  

http://www.assecobs.pl/
http://www.wapro.pl/


 
 

OŚWIADCZENIE 
O REZYGNACJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA 

DLA ŚRODOWISKA DOS 
 

W związku z dokonaniem zakupu oprogramowania dla Windows na warunkach promocyjnych określonych 
przez Asseco Business Solutions w REGULAMINIE ZAKUPU CROSSUPGRADE’U Z OPROGRAMOWANIA DLA 
DOS NA OPROGRAMOWANIE DLA WINDOWS  
oświadczam, że:  
 
1. rezygnuję z licencji o numerze:  

 

 
 
wpisz w pole powyżej numer posiadanej licencji  
 

na użytkowanie oprogramowania:  
 

 
 
wpisz w pole powyżej nazwę programu, np. WF-MAG  
 

marki Asseco WAPRO (pakietu/pakietów i aktualizacji) w wersji DOS i zobowiązuję się do przestrzegania 
zasad dalszego użytkowania oprogramowania w wersji DOS ustalonych przez Producenta, a mianowicie:  

 oprogramowanie w wersji DOS będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów archiwalnych 
(przeglądanie dokumentów, sporządzanie wydruków, sporządzanie raportów, analiza danych),  

 oprogramowanie w wersji DOS nie będzie wykorzystywane do prowadzenia żadnej bieżącej 
działalności firmy.  

 
2. przyjmuję do wiadomości, że w przypadku naruszenia warunków uprawniających do zakupu za 

promocyjną cenę, tj. w razie nie przestrzegania zasad wymienionych w punkcie 1 niniejszego 
oświadczenia dotyczących dalszego użytkowania oprogramowania w wersji DOS, zobowiązany będę do 
zapłaty pełnej ceny za licencję na użytkowanie oprogramowania w wersji Windows.  
Zapłata nastąpi w ciągu 3 dni od doręczenia przez Asseco Business Solutions faktury.  
 

3. zrealizowane prawo do zakupu oprogramowania w wersji Windows za cenę promocyjną (z rabatem) 

stanowi wystarczający ekwiwalent pieniężny za rezygnację z licencji na użytkowanie ww. 
oprogramowania w wersji DOS.  

 
 

miejscowość i data ……………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….…  

pieczęć firmy 

i czytelny podpis osoby upoważnionej 

 


