
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DLA KOGO? 

Klienci prowadzący działalność Biura Rachunkowego posiadający licencję enova365. 

 

CZAS TRWANIA: 

Od 01 maja 2020 roku do 31 lipca 2020 roku do godziny 14:30 

 

ZASADY PROMOCJI: 

Klienci posiadający licencję enova365 dla Biur Rachunkowych w okresie obowiązywania promocji mogą zakupić: 

1. Pulpit Pracownika1 w dowolnym przedziale Użytkowników korzystając z rabatu w wysokości 25%; 

2. Pulpit Kierownika2 w dowolnej liczbie korzystając z rabatu w wysokości 25%; 

3. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego w dowolnym przedziale dostępów korzystając z rabatu  

w wysokości 25%; 

4. Workflow w Pulpitach3 w przedziale zgodnym z przedziałem innych Pulpitów (Pracownika, Klienta Biura 

Rachunkowego); 

5. Dodatkowe bazy dla: 

 Pulpitu Pracownika zgodnie z wybranym przedziałem Użytkowników 

 i/lub Pulpitu Kierownika zgodnie z wybraną ilością 

 i/lub Workflow w Pulpitach (zgodnego z przedziałem innych pulpitów) 

korzystając z rabatu w wysokości 25% wyliczanego od wartości cennikowej;  

6. Wyższy przedział Pulpitu Pracownika, Pulpitu Kierownika, Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego lub 

Workflow w Pulpitach, dopłacając różnicę w cenie pomniejszoną o rabat w wysokości 25%; 

7. Moduł CRM/moduł Projekty4 w wersji standard otrzymując rabat w wysokości:  

 

 

 

 

 
   
 

KLIKNIJ W IKONĘ I POZNAJ FUNKCJONALNOŚCI: 
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Promocja nie dotyczy wynajmu ASP oraz usługi chmura - SaaS na platformie Microsoft Azure. 

Promocję można łączyć z innymi promocjami. 

                                                           
1 Wymagane posiadanie na licencji modułu Kadry Płace w wersji złotej lub w wersji platynowej. 
2 Wymagane posiadanie na licencji modułu Kadry Płace w wersji złotej lub w wersji platynowej oraz Pulpit Pracownika. 
3 Wymagane posiadanie na licencji modułu Workflow w wersji platynowej. 
4 Progi stanowisk dotyczą wymienionych modułów z osobna. 

 
 

10% 
przy zakupie 1 stanowiska 

15% 
przy zakupie 2 stanowisk 

20% 
przy zakupie 3 stanowisk 

25% 
przy zakupie 4 

lub więcej stanowisk 

Regulamin promocji 
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