
Pakiet Wsparcia
REGULAMIN USŁUGI



§	1	
POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

1. Pakiet	Wsparcia	to	specjalna	usługa	posprzedażowa	dedykowana	klientom	(dalej:	„Użytkownik”	
lub	 „Użytkownicy”)	 dokonującym	 zakupów	 w	 Cortland	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Poznaniu	
(60-122),	 ul.	 Zgoda	 38,	 zarejestrowana	 w	 Sądzie	 Rejonowym	 w	 Poznaniu,	 VIII	 Wydział	
Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	KRS	0000031468,	Kapitał	zakładowy	60	000,00	zł	
opłacony	w	całości,	REGON:630008749,	NIP	778	00	43	683	(dalej:	„Cortland”).	

2. Pakiet	Wsparcia	 obowiązuje	 przez	 1	 rok	 od	 daty	 jego	 zakupu,	 dla	 określonego	 urządzenia	
Apple	(dalej:	„Urządzenie”)	identyfikowalnego	za	pomocą	numeru	seryjnego,	umieszczonego	
na	dokumencie	sprzedaży	Pakietu.	

3. Usługami	 Pakietu	 Wsparcia	 może	 zostać	 objęty	 każdy	 telefon	 iPhone,	 tablet	 iPad	 oraz	
komputer	Mac	spełniający	poniższe	wymagania	techniczne:	
a) zainstalowany	system	operacyjny	Mac	OS	X	10.10	lub	nowszy	w	przypadku	komputerów,	
b) zainstalowany	system	operacyjny	iOS	9.0	lub	nowszy	w	przypadku	telefonów	i	tabletów,	
c) możliwość	nawiązania	połączenia	z	internetem.	

4. Uprawnienia	z	tytułu	Pakietu	Wsparcia	stanowią	dodatek	do	rocznej	ograniczonej	gwarancji	
Apple,	 do	 planów	AppleCare,	 a	 także	 do	 uprawnień	wynikających	 z	 przepisów	 prawa	 oraz	
innych	usług	serwisowych	Cortland.	

§	2	
ZAKRES	USŁUG	

1. Pakiet	Wsparcia	obejmuje	pomoc	w	następujących	obszarach:	
a) konfiguracja	i	poprawność	działania	Urządzenia;	
b) łączność	Urządzenia	z	innymi	produktami	Apple,	kompatybilnymi	z	Urządzeniem;	
c) konfiguracja	 i	 poprawność	 działania	 systemu	 operacyjnego	 oraz	 oprogramowania	

zainstalowanego	fabrycznie	na	Urządzeniu.		
2. Pakiet	Wsparcia	nie	obejmuje	pomocy	w	następujących	obszarach:		

a) usterki	oraz	uszkodzenia	mechaniczne	Urządzenia;	
b) zużycie	eksploatacyjne	podzespołów	Urządzenia;	
c) konfiguracja	i	poprawność	działania	oprogramowania	innego	niż	zainstalowane	fabrycznie;	
d) odzyskiwania	utraconych	danych	z	Urządzenia;	
e) łączność	Urządzenia	z	produktami	niekompatybilnymi	z	Urządzeniem;	
f) usterki	Urządzenia	podlegające	określonym	normom	branżowym	ISO;	
g) usterki	Urządzenia	wynikające	z	serwisowania	Urządzenia	w	nieautoryzowanych	serwisach.	

3. W	ramach	Pakietu	Wsparcia	Użytkownik	otrzymuje	następujące	usługi:	
a) Szkolenie	 produktowe,	 obejmujące	 pomoc	 w	 konfiguracji	 Urządzenia,	 dobór	 aplikacji,	

opis	zasad	działania	i	możliwości	Urządzenia.	Szkolenie	produktowe	trwa	do	1/2	godziny	
zegarowej	 i	 odbywa	 się	 w	 wybranym	 przez	 Użytkownika	 salonie	 Cortland,	 w	 terminie	
ustalonym	indywidualnie	między	Użytkownikiem	a	pracownikiem	Cortland.	Szkolenie	nie	
jest	dostępne	dla	Użytkowników,	którzy	zakupili	Pakiet	przez	sklep	internetowy	Cortland.	

b) Pomoc	 specjalistów	 w	 zakresie	 kweski	 związanych	 z	 obsługą	 Urządzenia,	 zgłaszanych	
według	 procedury	 określonej	 poniżej	 (dalej:	 „Zgłoszenia”),	 limitowana	 do	 5	 (pięciu)	
Zgłoszeń	w	miesiącu.	

§	3	
TERMIN	OBSŁUGI	ZGŁOSZEŃ	

1. Usługi	 Pakietu	 Wsparcia	 realizowane	 są	 według	 określonej	 procedury	 kontaktu	 między	



Użytkownikiem	 a	 Cortland.	 Procedura	 ta	 umożliwia	 szybki	 czas	 reakcji	 na	 każdym	 etapie	
kontaktu	oraz	rozwiązanie	większości	zgłoszeń́	bez	konieczności	wizyty	w	salonie	Cortland.	

2. Użytkownik	może	dokonać	Zgłoszenia:	
a) przez	telefon,	pod	numerem	+48	61	625	22	46	(w	dni	robocze	od	poniedziałku	do	piątku	

w	godzinach	od	9:00	do	17:00);	
b) przez	mail,	pod	adresem	wsparcie@cortland.pl.	

3. Termin	 obsługi	 Zgłoszenia	 rozumiany	 jest	 jako	 całkowity	 okres	 potrzebny	 do	 rozwiązania	
problemu.	Termin	zależy	od	rodzaju	zgłaszanej	kweski	i	wynosi	zwykle:	
a) w	przypadku	wsparcia	na	odległość	-	w	dniu	skutecznego	Zgłoszenia	lub	następnego	dnia	

roboczego	-	chyba	że	dostęp	do	Urządzenia	w	podanym	czasie	jest	niemożliwy	lub	istota	
problemu	uniemożliwia	natychmiastową	realizację	Zgłoszenia;	

b) w	przypadku	wizyty	Użytkownika	w	salonie	Cortland	-	w	dniu	wizyty	lub	następnego	dnia	
roboczego	-	chyba,	że	dostęp	do	Urządzenia	w	podanym	czasie	jest	niemożliwy	lub	istota	
problemu	uniemożliwia	natychmiastową	realizację	Zgłoszenia.	

3. Maksymalny	 termin	 obsługi	 Zgłoszenia	 to	 7	 dni	 roboczych,	 liczonych	 od	 dnia	 skutecznego	
zgłoszenia	przez	Użytkownika.	Do	czasu	obsługi	Zgłoszenia	nie	wlicza	się	okresu	niemożności	
obsługi	 Zgłoszenia	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	 Cortland,	 w	 szczególności	 gdy	 brak	 jest	
kontaktu	z	Użytkownikiem	lub	Użytkownik	nie	stawia	się	w	salonie	Cortland.	

4. Każde	 pojedyncze	 Zgłoszenie	 zostaje	 uznane	 za	 zakończone,	 gdy	 Użytkownik	 uzyska	 na	
drodze	kontaktu	z	Cortland:	
a) informacje	pozwalające	samodzielnie	rozwiązać	zgłoszoną	sprawę;	
b) zdalne	rozwiązanie	zgłoszonej	sprawy	przez	pracownika	Cortland;	
c) rozwiązanie	 zgłoszonej	 sprawy	 po	 wizycie	 Użytkownika	 wraz	 z	 Urządzeniem	 w	 salonie	

Cortland;	
d) powiadomienie,	 że	 przyczyną	 zgłoszonej	 sprawy	 jest	 znana	 i	 do	 tej	 pory	 nierozwiązana	

usterka	sprzętowa	lub	oprogramowanie;	
e) powiadomienie,	 że	 przyczyną	 zgłoszonej	 sprawy	 jest	 inny	 produkt	 niekompatybilny	

z	Urządzeniem.	
§	4	

WSPARCIE	NA	ODLEGŁOŚĆ	
1. Wsparcie	 na	 odległość	 to	 pierwsza,	 najszybsza	 forma	 realizacji	 Zgłoszenia,	 polegająca	 na	

kontakcie	z	Użytkownikiem	przez	telefon,	mail	lub	zdalnym	dostępie	do	Urządzenia.	
2. W	przypadku	 kontaktu	przez	 telefon,	 czat,	mail	Użytkownikowi	 przekazywane	 są	 instrukcje	

lub	porady	mające	na	celu	samodzielne	rozwiązanie	problemu	przez	Użytkownika.	
3. W	 przypadku	 kontaktu	 zdalnego	 pracownik	 Cortland	 za	 pomocą	 specjalnego	

oprogramowania	 łączy	 się	 z	 Urządzeniem	 i	 obsługuje	 je	 celem	 rozwiązania	 problemu.	 Ta	
forma	kontaktu	wymaga:	
a) aktywnego	połączenia	internetowego;	
b) instalacji	specjalnego	oprogramowania,	wskazanego	przez	pracownika	Cortland.	

4. W	 przypadku	 braku	 możliwości	 realizacji	 Zgłoszenia	 poprzez	 wsparcie	 na	 odległość,	
Użytkownik	otrzymuje	do	dyspozycji	możliwość	umówionej	wizyty	w	salonie	Cortland.	

§	5	
WIZYTA	UŻYTKOWNIKA	W	SALONIE	CORTLAND	

1. Wizyta	Użytkownika	w	salonie	Cortland	to	alternatywna	do	wsparcia	na	odległość	realizacja	
Zgłoszenia,	 realizowana	 wtedy,	 kiedy	 wsparcie	 na	 odległość	 nie	 pozwala	 na	 skuteczne	



rozwiązanie	problemu.	
2. Data	oraz	godziny	wizyty	ustalane	są	 indywidualnie	między	Użytkownikiem	a	pracownikiem	

Cortland.	
3. Użytkownik	może	pojawić	 się	w	 salonie	Cortland	bez	uprzedniej	próby	 realizacji	 zgłoszenia	

problemu	 poprzez	wsparcie	 na	 odległość,	 ale	 Cortland	 nie	 gwarantuje	w	 takim	 przypadku	
realizacji	Zgłoszenia	tego	samego	dnia.	

§	6	
OBOWIĄZKI	UŻYTKOWNIKA	

1. Dla	sprawnego	wypełnienia	zobowiązań	wynikających	z	usług	Pakietu	Wsparcia,	Użytkownik	
zobowiązuje	się	do:		
a) dokonywania	Zgłoszeń	podając	w	każdym	przypadku	numer	 faktury	zakupu	oraz	numer	

seryjny	Urządzenia;	
b) zapewnienia	 pełnego	 i	 bezpłatnego	 dostępu	 do	 Urządzenia	 oraz	 peryferiów	 mających	

wpływ	na	pracę	Urządzenia;	
c) utrzymywania	pełnych	kopii	bezpieczeństwa	oprogramowania	i	danych	na	Urządzeniu.	

2. Użytkownik	przyjmuje	do	wiadomości,	iż	̇rozwiązanie	niektórych	problemów	może	wiązać	się	
z	 przywróceniem	 na	 Urządzeniu	 pierwotnie	 zainstalowanego	 systemu	 operacyjnego	 oraz	
domyślnej	 konfiguracji	 fabrycznej,	 a	 także	 z	 wykonaniem	 innych	 czynności	 mogących	
prowadzić	́ do	 częściowej	 lub	 całkowitej	 utraty	 danych	 na	 Urządzeniu.	 Użytkownik	
zobowiązuje	się	do	wykonania	we	własnym	zakresie	kopii	bezpieczeństwa	wszelkich	danych	
znajdujących	 się	 na	 Urządzeniu.	 Cortland	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	
utratę	jakichkolwiek	danych	znajdujących	się	na	Urządzeniu.	

§	7	
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 mają	 zastosowanie	 przepisy	 prawa	
polskiego,	a	w	szczególności	Kodeksu	Cywilnego.	

..................................................................
data i czytelny podpis Użytkownika


