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§1. 

Definicje 

 

1. Promocja – warunki i zasady ujęte w niniejszym regulaminie promocji. 

2. Pharmindex – Pharmindex Poland Sp. z .o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, NIP 5260019619 

3. Użytkownik Końcowy – podmiot uprawniony do korzystania z Programu KAMSOFT. 

4. Moduł Pharmindex Complete (PHX Complete) - Baza Leków Pharmindex zintegrowana z Programem 

KAMSOFT. Moduł działający opcjonalnie z Drukarką etykiet. 

5. Nowy Użytkownik – Użytkownik Końcowy, który posiada zamówioną po raz pierwszy, aktywną i nie 

znajdującą się w okresie wypowiedzenia licencję na 24 miesiące na PHX Complete i nie dzierżawi Drukarki 

etykiet od Pharmindex. 

6. Dzierżawca – Nowy Użytkownik zakwalifikowany do dzierżawienia Drukarki etykiet zgodnie z niniejszą 

Promocją. 

7. Drukarka etykiet – urządzenie będące własnością PHARMINDEX, dzierżawione Użytkownikowi 

Końcowemu, pozwalające drukować wybrane informacje pochodzące z Modułu PHX Complete na 

specjalnych etykietach, naklejanych przez farmaceutę lub technika farmacji na opakowania leków w 

momencie ich wydania z zachowaniem aktualnych przepisów prawa. 

8. Zestaw – komplet składający się z Drukarki etykiet Dymo LW550 oraz sześciu rolek z etykietami 

samoprzylepnymi o wymiarach 57x32 mm. 

9. Pula – ilość Zestawów biorących udział w niniejszej Promocji. 

10. Formularz - formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://pharmindexcomplete.pl 

11. Umowa – umowa dzierżawy Drukarki etykiet wysyłana z Zestawem. 

 

§2. 

Czas trwania Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. lub do wyczerpania Puli. 

2. Pula wynosi 200 sztuk (dwieście sztuk). 

 

§3. 

Przedmiot Promocji 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość dzierżawienia Drukarki etykiet od Pharmindex w okresie 

posiadania aktywnej licencji na PHX Complete. 

2. Drukarka etykiet jest udostępniana w Zestawie. 

3. Zestaw jest wyceniony przez Pharmindex na kwotę podaną w §8. 

4. Koszt dzierżawy Zestawu przez Dzierżawcę wynosi 1 zł netto za okres 24 miesięcy. 

 

https://pharmindexcomplete.pl/


§4. 

Uczestnicy Promocji 

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Nowi Użytkownicy. 

 

§5. 

Zasady Promocji 

1. Zgłoszenie Nowego Użytkownika do Promocji odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza.  

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza jest potwierdzone wyświetleniem Numeru zgłoszenia. Numer zgłoszenia 

należy zapisać lub wydrukować. 

3. O zakwalifikowaniu się Nowego Użytkownika do Promocji decyduje Pharmindex. Decyduje kolejność 

zgłoszeń i dostępność Puli. 

4. Nowy Użytkownik, który zostanie zakwalifikowany do dzierżawienia Drukarki etykiet uzyskuje status 

Dzierżawcy. Nowy Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wiadomość wysłaną na adres 

email podany w Formularzu w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania Numeru zgłoszenia. 

5. Dzierżawca otrzyma Zestaw wraz z Umową przesyłką kurierską na adres wskazany w Formularzu, w terminie 

do 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. 

6. Odebranie Zestawu oznacza akceptację Umowy i warunków Promocji.  

 

§6. 

Zasady użytkowania 

1. Dzierżawca otrzymuje Drukarkę etykiet na okres posiadania aktywnej licencji na PHX Complete. 

2. Drukarka etykiet jest objęta gwarancją zgodnie z §7. 

3. Drukarka etykiet jest udostępniana przez Pharmindex wyłącznie do drukowania etykiet z modułu PHX 

Complete. 

4. Drukarka etykiet może być używana wyłącznie przez Dzierżawcę w miejscu wskazanym w Formularzu 

co może być weryfikowane przez Pharmindex. 

5. Drukarka etykiet posiada licznik wydrukowanych etykiet. 

6. Dopuszczalny limit wydrukowanych etykiet jest wymieniony w §7. 

7. Dzierżawca ma obowiązek zwrócić Drukarkę etykiet przesyłką kurierską na adres Pharmindex w terminie 

7 dni od rozwiązania lub zakończenia umowy na PHX Complete. 

 

§7. 

Zasady gwarancji 

1. Drukarka etykiet jest objęta gwarancją do dnia 15.01.2024 r. 

2. Dopuszczalny limit wydrukowanych etykiet wynosi 24 000 szt. rocznie. 

3. Dzierżawca może skorzystać z serwisu gwarancyjnego pod warunkiem posiadania aktywnej licencji na 

PHX Complete oraz obowiązującej Umowy. 

4. Gwarancja na Drukarkę etykiet może zostać wydłużona o 12 miesięcy pod warunkami: 

a. Przedłużenia przez Dzierżawcę licencji na PHX Complete o 12 miesięcy oraz 

b. Zarejestrowania Drukarki etykiet do przedłużonej gwarancji do dnia 14.04.2023 r. na stronie: 

https://www.dymo.pl/support?cfid=product-registration  

https://www.dymo.pl/support?cfid=product-registration


5. W przypadku wystąpienia Usterki, Dzierżawca powinien postępować zgodnie z Procedurą serwisową 

dostępną na stronie: https://pharmindexcomplete.pl/serwis. Na prośbę Dzierżawcy Procedura serwisowa 

może zostać wysłana na adres email.  

6. Warunki gwarancji dostępne są na stronie https://pharmindexcomplete.pl/serwis. 

 

 

§8. 

Opłaty, Kary i zakończenie Dzierżawy 

1. Elementy Zestawu są wycenione następująco: Drukarka 700 zł netto, etykiety 500 zł netto. 

2. Koszt dzierżawy Zestawu z Puli dla Nowego Użytkownika wynosi 1 zł netto za okres 24 miesięcy 

w przypadku posiadania ważnej licencji na PHX Complete. 

3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na PHX Complete w okresie dzierżawienia Drukarki 

koszt dzierżawy będzie wynosił 50 zł netto miesięcznie od miesiąca następującego po rozwiązaniu 

umowy na PHX Complete.  

4. W przypadku wyczerpania Puli Pharmindex przedstawi Nowemu Użytkownikowi ofertę na zakup 

Zestawu w specjalnej cenie. 

5. Po okresie wymienionym w pkt. 4 (tj. po 24 miesiącach od rozpoczęcia dzierżawy) Drukarka etykiet 

powinna być zwrócona do Pharmindex. Opcjonalnie Dzierżawca może też wykupić Drukarkę od 

Pharmindex za 1 zł netto jeżeli posiada aktywną licencję na PHX Complete. Dzierżawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Pharmindex o zamiarze wykupienia Drukarki nie później niż 14 dni 

przed końcem Umowy. 

6. Opłata za brak zwrotu Drukarki etykiet w wymaganym terminie w przypadku zakończenia lub 

rozwiązania licencji na PHX Complete wynosi 50% wartości Drukarki wymienionej w pkt. 1. 

7. W przypadku rozwiązania umowy na PHX Complete przed upływem pierwszych 24 miesięcy jej 

obowiązywania oraz jednoczesnym zwrocie Drukarki, Dzierżawca ponosi karę umowną w wysokości 25 

zł netto za każdy pełny miesiąc, pozostający do końca trwania podpisanej umowy. 

8. Opłata za wydanie nowej Drukarki etykiet na życzenie Dzierżawcy w miejsce uszkodzonej lub 

zniszczonej z winy Dzierżawcy jest równa 75% wartości Drukarki wymienionej w pkt. 1. 

 

 

 

§9. 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik końcowy oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje poprzez 

wysłanie Formularza. 

2. Pharmindex zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej trwania 

oraz zmiany zawartości Zestawu na zestaw o podobnej funkcjonalności. 

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Pharmindex. 

4. Niniejszy Regulamin Promocji wchodzi w życie 02.01.2023 r. 

https://pharmindexcomplete.pl/serwis
https://pharmindexcomplete.pl/serwis

