
 

WIOSENNA PROMOCJA  - okres trwania 1 marca 2017 – 14 kwietnia 2017 roku. 

 

 

§ 1 – Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem promocji „Wiosenna promocja”, dalej zwanej „Promocją”, jest Producent.  

2. Celem Promocji jest zwiększenie liczby klientów posiadających system KS-SOMED, a także zwiększenie użytkowania systemu KS-PPS. 

3. Promocja dedykowana jest dla placówek medycznych (Klient). 

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 2017-03-01 do dnia 2017-04-14. O zastosowaniu promocji decyduje data otrzymania poprawnego 

zamówienia. 

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

§ 3 – Zasady promocji 
1. W ramach Promocji, Klient, który: 

 

 
Posiadana licencja Możliwość uzyskania nowej licencji Opłata (zł netto) 

Posiada licencję na system KS-PPS 

zakupioną przed 01.01.2017 r. i aktualną 

subskrypcję na aktualizację tego systemu 

na dzień składania zamówienia 

KS-SOMED pakiet B dla X stanowisk medycznych (w 

miejsce licencji KS-PPS, która wygasa w momencie 

instalacji KS-SOMED) 

 

Zamiany licencji na system KS-PPS na licencję na 

system KS-SOMED w stosunku 1:1 - co oznacza, że 

może zakupić licencję, za każdą 1 posiadaną licencję na 

stanowisko KS-PPS 1 stanowisko KS-SOMED pakiet B 

X * 599,00 

Posiada licencję na system KS-PPS 

zakupioną przed 01.01.2017 r. i aktualną 

subskrypcję na aktualizację tego systemu 

na dzień składania zamówienia oraz 

decyduje się na migrację do KS-SOMED w 

stosunku 1:1 

licencji na każde kolejne (dodatkowe) stanowiska 

KS-SOMED pakiet B oraz na moduły systemu KS-

SOMED pakiet B 

Cena regularna z 50% upustem 

Posiada licencję na system KS-SOMED 

zakupioną przed 01.01.2017 r. i aktualną 

subskrypcję na aktualizację tego systemu 

na dzień składania zamówienia 

licencji na każde kolejne (dodatkowe) stanowiska KS 

SOMED pakiet B oraz na moduły systemu KS-SOMED 

pakiet B 

Cena regularna z 50% upustem 

Brak licencji (nowy Klient) licencji stanowiska KS-SOMED pakiet B oraz na moduły 

systemu KS-SOMED pakiet B 

Cena regularna z 50% upustem 

Posiada licencję na system KS-PPS 

zakupioną przed 01.01.2017 r. i aktualną 

subskrypcję na aktualizację tego systemu 

na dzień składania zamówienia 

(3578) - KS-PPS - Licencja na moduł - Podpisywanie 
HZiCh podpisem elektronicznym (EDM) 
 
(3598) - KS-PPS - Licencja na moduł - Archiwizacja EDM 
ADMED 
 
(3579) - KS-PPS - Rozszerzona kontrola uprawnień 
dostępu do danych finansowych 
 
(3582) - KS-PPS - Licencja na moduł - Księga główna 
przychodni (KGP) 
 
(3588) - KS-PPS - Obsługa umów komercyjnych 
 
(3589) - KS-PPS - Obsługa wizyt stomatologicznych 
 
(3592) - KS-PPS - Wspomaganie rozliczania rehabilitacji 
stacjonarnej w systemie JGP 
 
(4406) - KS-PPS - Licencja na moduł - Współpraca z PUE 
w zakresie wystawiania eZLA 
 

Cena regularna z 50% upustem 

 
 
 



 
 

2. Zakup licencji, o których mowa w ust.1, obejmuje roczną asystę techniczną i subskrypcję na aktualizację (sugeruje się automatycznie 
wydłużenie pozostałych licencji poprzez wyliczenie ich metodą x/12, gdzie X to liczba miesięcy do daty upływu). 

3. Wdrożenie nie jest objęte Promocją. Koszty wdrożenia są ustalane indywidualnie z Klientem, po dokonaniu uprzedniej analizy i 
sporządzeniu kosztorysu. 

4. Promocja dotyczy zakupu pierwszych 20 stanowisk/modułów na lokalizację Klienta. 

5. Do każdej licencji na stanowisko medyczne Klient uzyskuje prawo do używania jednej licencji aplikacji Wizyta Lekarska na wybranej 
platformie mobilnej. 

6. Promocja nie obejmuje zakupu licencji na: słowniki ICD9/ICD10, baza leków BLOZ (BLOZ-Odpłatności, BLOZ-Interakcje, BLOZ-Średnie 
ceny i pozostałe), moduł Pharmindex, moduł RIS, moduł HL7, powiadomienia SMS, moduły na urządzenia medyczne i pozostałe np. 
XEROX, Ricoh itp. oraz usług KS-BDO (Bezpieczeństwo Danych Osobowych). 

7. Termin płatności dla zamówień objętych Promocją nie może przekraczać 14 dni. 

8. Aby skorzystać z Promocji należy złożyć zamówienie w KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach na adres e-mail: zamow@kamsoft.pl. 
Koniecznie należy zaznaczyć w zamówieniu, że jest to zamówienie PROMOCYJNE „Wiosenna promocja”. 

9. Możliwe jest też złożenie zamówienia w Oddziale KAMSOFT S.A. lub u Partnera Handlowego KAMSOFT S.A. 

10. Partnerzy Handlowi KAMSOFT S.A., którzy skorzystali z Promocji, zobowiązani są do przedstawienia na wskazany powyżej adres 
zestawienia sprzedażowego Promocji. 

11. W przypadku zamiany licencji systemu KS-PSS na system KS-SOMED, o której mowa w § 3 ust. 1, Klient korzystający z Promocji 
zobowiązany jest do złożenia, w formie pisemnej, wypowiedzenia licencji KS-PPS. Wypowiedzenie licencji KS-PPS jest skuteczne z chwilą 
udzielenia licencji na KS-SOMED. Złożenie wypowiedzenia licencji KS-PPS jest warunkiem koniecznym skorzystania z Promocji w tym 
trybie. 

§ 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. 
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