
 

 

 



REGULAMIN
Niniejszy Regulamin (zwany dalej ‘Regulaminem’) określa zasady korzystania z 
Platformy Fairown (zdefiniowanej poniżej) i Usług Fairown (zdefiniowanych poniżej). 
Rejestrując się na Platformie Fairown lub korzystając z Usług Fairown wyrażasz 
zgodę na warunki i zasady przedstawione poniżej: 

1. Kim Jesteśmy?
Fairown Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-819 ul. Złota 75A/7, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000949566, NIP: 5272990812, 
zwana dalej "Fairown" lub "my", "nas", "nasz”) oferuje platformę subskrypcyjną i 
powiązane usługi. Fairown umożliwia sprzedawcom sprzedaż ich produktów a 
konsumentom program subskrypcyjny.

2. Jak się z nami skontaktować?
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 
support@fairown.com Nasze dane kontaktowe znajdują się również na naszej stronie 
internetowej www.fairown.com.

3. Definicje:
a) Platforma Fairown - rozwiązanie technologiczne oferowane przez Fairown, 

umożliwiające sprzedawcom sprzedaż ich produktów swoim klientom w 
programie subskrypcyjnym.

b) Strona internetowa Fairown - oznacza naszą stronę internetową 
www.fairown.com.

c) Usługi - oznaczają wszystkie produkty, usługi, treści, cechy, technologie lub 
funkcje oferowane przez nas.

d) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i korzysta z Produktów i 
Usług Fairown.

e) Sprzedawca - Cortland Sp. z.o.o, podmiot zawierający umowę sprzedaży z 
Klientem i sprzedający wybrany przez Klienta Pakiet.

f) Pakiet - Produkt i Program Subskrypcji.
g) Produkty - produkty oferowane przez Sprzedawcę a będące przedmiotem 

programu Subskrypcji.
h) Inbank – bank udzielający umowy kredytu ratalnego dla Klienta, który 

zdecyduje się na zakup Pakietu, która to umowa kredytu zawierana jest 
osobno między Inbank a Klientem,

i) Okres odnowienia - Okres odnowienia następuje po 24 miesiącach od daty 
zawarcia Programu Subskrypcji, w którym Klient uprawniony jest do Zwrotu 
Produktu przy użyciu Programu subskrypcyjnego.

j) Program Subskrypcji – połączenie umowy kredytu ratalnego zawarte przez 
Klienta z Inbank w celu zakupu przez Klienta



od Sprzedawcy Pakietu oraz zobowiązania Wykupu Produktu(ów) przez PZW 
(zdefiniowany poniżej) w Okresie Odnowienia. 

k) Wykup - umowa sprzedaży, na podstawie wzorca stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu, na podstawie której Podmiot realizujący zobowiązanie wykupu
nabywa Produkt od Klienta w Okresie Odnowienia za cenę odpowiadającą
równowartości pozostałych do zapłaty miesięcznych Rat należnych od dnia
Zwrotu Produktu a wynikających z umowy kredytu ratalnego i, jaką Klient zawarł
z Inbank w ramach Programu Subskrypcji, Podmiot realizujący zobowiązanie
zapłaty ceny uiszcza równowartość Rat na rzecz Inbank celem zwolnienia
Klienta z obowiązku ich zapłaty z zastrzeżeniem pkt. 12 (warunki techniczne
wykupu).

l) Podmiot realizujący zobowiązanie wykupu (PZW) - podmiot, wskazany przez
Fairown, a w razie jego braku Fairown, który zobowiązany jest do zakupu
Produktu od Klienta w Okresie Odnowienia

m) Podmiot realizujący zobowiązanie zapłaty ceny - Fairown lub podmiot trzeci
wskazany przez Fairown.

n) Zwrot Produktu - Klient korzystając z Wykupu zobowiązany jest do zwrotu
Produktu na rzecz PZW, w sposób i terminie określonym w wiadomości email
wysłanej do Klienta w Okresie Odnowienia. Zwrot możliwy jest online lub w
sklepie stacjonarnym zgodnie z instrukcją wskazaną w wiadomości email
poprzez przekazanie opakowania z Produktem zgodnie z instrukcją podaną w
mailu. Sprzedawca nie odpowiada za proces Zwrotu.

o) Dane Klienta - pliki oraz wszelkie inne dane i informacje cyfrowe, które są
poddawane działaniu Platformy i Usług Fairown lub w inny sposób
wprowadzane do systemu Platformy przez Klienta. Szczegółowe informacje na
temat gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych znajdują się w naszej
Polityce Prywatności dostępnej na www.fairown.com

p) Umowa sprzedaży Pakietu- dokument księgowy potwierdzający sprzedaż
Pakietu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

q) Raty- raty od chwili skorzystania przez Klienta z możliwości Wykupu do
całkowitej spłaty umowy kredytu ratalnego. Ratami w rozumieniu Regulaminu
nie są zobowiązania zaległe przed datą Wykupu, w tym odsetki, dodatkowe
opłaty.

r) Nowa wartość rynkowa - nowa wycena Produktu w związku z naruszeniem pkt.
12 (Wymogi techniczne)

4. Ramy prawne
Podstawę stosunków prawnych pomiędzy Fairown a Klientem stanowią:
a) Regulamin.
b) Polityka prywatności - określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane
osobowe, które gromadzimy na Twój temat lub które nam przekazujesz. Korzystając z
naszej Platformy i Usług, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i potwierdzasz, że
wszystkie podane przez Ciebie dane są prawidłowe.



 

 

c) Polityka plików cookie - zawiera informacje o plikach "cookie" na naszej Stronie 
internetowej. 
d) Wzorzec umowy sprzedaży 
 
5. Jak działa Program Subskrypcji? 
Pakiet jest dostępny dla Klienta w sklepie stacjonarnym lub internetowym Sprzedawcy. 
Decydując się na zakup Produktu w ramach Pakietu: 

● Klient nabywa Produkt w opcji finansowania umową kredytu ratalnego od 
Inbank, cena Pakietu spłacana jest w równych miesięcznych ratach do Inbank. 

● Okres kredytowania jest wyznaczony i nie podlega zmianie przez Klienta 
● PZW zobowiązuje się na mocy niniejszego Regulaminu do Wykupu od Klienta 

Produktu(ów) w Okresie Odnowienia (tj. po 24 miesiącach od zawarcia 
Programu Subskrypcji); Klient otrzyma w Okresie Odnowienia wiadomość email 
informującą go o uprawnieniu do skorzystania z Wykupu. Jeżeli Klient 
zdecyduje się na skorzystanie z tej opcji, Klient dokonuje Zwrotu Produktu, a 
Podmiot zobowiązany do zapłaty ceny płaci jednorazowo za Klienta sumę 
ostatnich Rat wynikających z umowy kredytu ratalnego Klienta z Inbank. 

 
6.  Zakupy w sklepie Sprzedawcy Cortland 
W celu zakupu Produktu w ramach Pakietu Klient składa za pośrednictwem Platformy 
Fairown (online lub w sklepie stacjonarnym) wniosek do Inbank o umowę kredytu 
ratalnego na zakup Pakietu. Po pozytywnym rozpoznaniu wniosku Klienta przez 
Inbank, Klient otrzymuje propozycję treści umowy kredytu ratalnego i podpisuje 
cyfrowo (kodem sms) umowę kredytu ratalnego z Inbank. Klient otrzymuje od 
Sprzedawcy Produkt za pośrednictwem wybranego sposobu dostawy oraz wiadomość 
email z informacją o przystąpieniu do Programu Subskrypcji. 
 
7. Płatności 
Zakup przez Klienta Pakietu finansowany jest kredytem ratalnym na drodze umowy 
kredytu ratalnego zawartej pomiędzy Klientem a Inbank. Klient spłaca cenę Pakietu do 
Inbank w równych miesięcznych ratach w terminach i kwotach określonych w umowie 
kredytu ratalnego. Dokument umowy kredyty ratalnego Klient otrzymuje droga 
elektroniczną od Inbank na podany przez Klienta adres email. 
 
8. Własność produktu(ów) 
Klient nabywa Produkt w ramach Programu Subskrypcji. W Okresie Odnowienia 
Klientowi przysługuje prawo skorzystania z Wykupu. Aby skorzystać z Wykupu, Klient 
po otrzymaniu maila z informacją o aktywowaniu usługi, potwierdza Wykup i 
przekazuje Produkt do Zwrotu. Prawo własności Produktu przechodzi na PZW na 
podstawie umowy sprzedaży z chwilą akceptacji Wykupu zgodnie z pkt. 12 
 
9. Odpowiedzialność 
Fairown jest odpowiedzialny wobec Klienta za usługę Wykupu i Zwrotu produktu i 
obsługę Programu Subskrypcji, a Sprzedawca za sprzedaż Produktu. 



 

 

W razie nieprzedstawienia przez Fairown Podmiotu zobowiązanego do wykupu, 
Fairown jest odpowiedzialny za wyrządzoną szkodę lub może się zwolnić z 
odpowiedzialności wobec Klienta poprzez wykonanie zobowiązanie Wykupu w 
miejsce PZW. 
 
10.  Zwrot produktu po Okresie Odnowienia 
Klient w 24 miesiącu Programu Subskrypcji otrzyma za pomocą poczty elektronicznej 
powiadomienie o możliwości odnowienia Pakietu wraz z ofertą na nowe Produkty z 
oferty Sprzedającego. Klient zobowiązuje się odpowiedzieć drogą mailową czy chce 
skorzystać z Wykupu i Zwrotu obecnego Produktu ze wskazaniem formy zwrotu online 
lub zwrotem w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. 
 
11. Zwrot w sklepie 
Klient ma prawo wybrać z listy, którą Fairown podał w wiadomości e-mail wysłanej do 
Klienta sklep stacjonarny Sprzedawcy i tam dokonać Zwrotu zgodnie z instrukcją 
dołączoną do wiadomości email. Klient nie ponosi kosztów Zwrotu.  
11.1. Zwrot online 
W przypadku wyboru przez Klienta opcji zwrotu online, Klient otrzyma puste pudełko 
wraz z instrukcją na adres korespondencyjny podany przez Klienta lub paczkomatu. 
Klient odsyła pudełko wraz z Produktem bezpłatnie.  
 
12. Warunki techniczne Wykupu Produktu (Produktów) 
Warunkiem skorzystania z prawa Wykupu jest Zwrot Produktu przez Klienta w dobrym 
stanie technicznym, a to: 
1. Brak uszkodzeń fizycznych, w tym w wyniku kontaktu z wodą 
2. Urządzenie działa i pozostaje sprawne 
3. Urządzenie jest w jednej części 
4. Stacja dokująca nie jest uszkodzona 
5. Wszystkie funkcje działają 
6. Ekran jest bez uszkodzeń 
7. Funkcja Znajdź mój iPhone jest wyłączona 
8. Nie dokonywano napraw przez osoby nieuprawnione 
9. iPhone’y mogą mieć ślady normalnego zużycia 
 
W razie wymiany Produktu w ramach naprawy serwisowej Klient ma obowiązek 
niezwłocznego poinformowania o zmianie numeru seryjnego na adres email 
support@fairown.com. Wymiana może zostać zrealizowana tylko w Autoryzowanym 
Serwisie Apple. Wymieniony sprzęt nie może różnić się modelem od pierwotnego. 
Po dokonaniu weryfikacji, Fairown wysyła do Klienta wiadomość email z 
potwierdzeniem Wykupu, tj. informacją o nabyciu Produktu i spłacie równowartości Rat 
wynikających z umowy kredytu ratalnego zawartego pomiędzy Klientem a Inbank.  
W razie negatywnej weryfikacji Produktu, Fairown wysyła do Klienta wiadomość email 
z informacją o przyczynach odmowy Wykupu. Klient na prawo złożyć reklamację. 
Klient otrzymuje Produkt na wskazany adres lub do odbioru w sklepie stacjonarnym. 



 

 

Jeśli wycena zwracanego Produktu jest niższa niż rynkowa, ponieważ nie 
zastosowano się do normalnego zużycia lub nie przestrzegano instrukcji zwrotu, 
wówczas Fairown ma prawo do ponownego oszacowania wartości Produktu, i 
określenia Nowej wartości rynkowej. Jeśli Klient zaakceptuje Nową wartość rynkową 
to Fairown dokona płatności na rzecz Inbank w oparciu o Nową wartość rynkową. 
Może to skutkować powstaniem zobowiązania Klienta wobec Inbank, które Klient musi 
uregulować. 
Jeśli Klient nie jest zadowolony z Nowej wartości rynkowej, może zażądać wyceny 
przez stronę trzecią, w oparciu o raport dostarczony przez Fairown. Niezależnie od 
powyższego Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.  
 
13. Kto może korzystać z naszej Platformy i Usług? 
Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz mieć ukończone 18 lat i pełną zdolność do 
czynności prawnych, aby korzystać z naszej Platformy i Usług. 
 
14. Prawa zastrzeżone / Prawa własności intelektualnej 
Materiały i treści dostępne na tej stronie oraz na każdej innej stronie, której 
właścicielem, operatorem, licencjodawcą lub administratorem danych jest Fairown 
("Treści") stanowią informacje zastrzeżone Fairown lub strony, która dostarczyła nam 
te treści, a Fairown lub strona zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w tych 
treściach. W związku z tym Treści nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, 
ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane lub przekazywane w jakikolwiek 
sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Fairown, z wyjątkiem możliwości 
wydrukowania kopii treści wyłącznie na 
własny użytek. 
 
15. Znaki towarowe 
Znaki towarowe, znaki usługowe i logo pojawiające się na stronie (łącznie "Znaki") są 
własnością Fairown lub strony, która dostarczyła nam te znaki, a my lub strona 
zachowują wszelkie prawa do tych znaków. Żadne prawa do jakichkolwiek znaków nie 
są przyznawane użytkownikowi przez umowę lub dostęp do tej strony. 
 
16. Prawo odstąpienia 
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Programu Subskrypcji w terminie 14 dni 
od jego zakupu, które jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy kredytu ratalnego 
Inbank. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Programu Subskrypcji w 
dowolnej formie bądź za pomocą adresy email: support@fairown.com bądź na adres 
Warszawa 00-819 ul. Złota 75A/7 bądź w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. 
Warunkiem skutecznego odstąpienia od Programu Subskrypcji jest zapłata za Produkt 
w innej formie płatności lub zwrot Produktu w dowolnym sklepie stacjonarnym 
Sprzedawcy, bądź wysyłkowo na adres Cortland Sp. z o.o. ul. Ratajczaka 19, 61-814 
Poznań w stanie nieużywanym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik 
nr 2 do Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do korzystania z zaproponowanego 
wzoru. 



 

 

 
17. Reklamacja 
Klient może złożyć reklamację dotyczącą Programu Subskrypcji, w szczególności 
Wykupu, realizacji Usługi. Preferowaną formą zgłoszenia jest reklamacja za pomocą 
poczty elektronicznej na adres e-mail: support@fairown.com 
W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-
mail oraz przedstawić zwięźle przedmiot reklamacji i propozycję sposobu jej 
rozpatrzenia.  
Klient może zostać poproszony o uzupełnienie danych wymaganych do prawidłowego 
rozpatrzenia reklamacji. 
Fairown ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia jej otrzymania, lub uzupełnienia danych. 
 
18. Pozasądowe rozpatrywanie sporów 
Klientom po wyczerpaniu procesu reklamacji Klientowi przysługuje prawo skorzystania 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a to: 
(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie 
pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc 
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do 
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między 
innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii 
konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 
18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 
lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod 
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 
 
19. Postanowienia końcowe 
Fairown jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianach w 
Regulaminie Fairown informuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej 
na podany przez niego adres e-mail Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 
wskazanego przez Fairown, chyba że Klient wypowie Regulamin w terminie 30 dni od 
dnia poinformowania go o zmianach w formie wiadomości elektronicznej na adres e-



mail: support@fairown.com. Prawem właściwym jest prawo polskie. Niniejszy 
Regulamin wchodzi w życie z dniem _________. 13.06.2022



WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY 
1. [imię] [nazwisko] [adres] zwany dalej „Sprzedającym”
2. [nazwa] [numer KRS] [NIP] zwany dalej „Kupującym”

[Postanowienia wstępne] 

1. Sprzedający jest właścicielem ______[marka seria] („Produkt”)i korzysta z
Programu Subskrypcji poprzez oferowanie w Okresie Odnowienia Produktu do
sprzedaży w miejsce zapłaty za Sprzedającego przez Podmiot realizujący
zobowiązanie do zapłaty ostatnich Rat umowy kredytu ratalnego  z Inbank
(„Cena”).

2. Kupujący jest podmiotem zobowiązanym do zakupu Produktu od
Sprzedającego za Cenę ostatnich …. Rat Pożyczki, z tym, że podmiotem, który
zapłaci Cenę na rzecz Inbank jest Podmiot realizujący zobowiązanie zapłaty
ceny.

3. Sprzedający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, który to stanowi część
składową Umowy. Definicje określone w Regulaminie stosuje się wprost do
Umowy, chyba że co innego wynika wprost z Umowy.

[Prawa i Obowiązki Stron] 

1. Sprzedający jest zobowiązany do:
(i) Zwrotu Produktu zgodnie z Instrukcją poprzez zgłoszenie zwrotu online lub

we wskazanych punktach odbioru.
(ii) Warunkiem umowy sprzedaży jest zgodność stanu technicznego Produktu

z załącznikiem nr 1 do Umowy.
(iii) Niezgodności Produktu ze stanem technicznym skutkuje uznaniem Umowy

Sprzedaży za niezawartą. Sprzedający ma prawo złożyć reklamację
zgodnie z Regulaminem.

2. Kupujący jest zobowiązany do:
(i) Odebrania Produktu i przeprowadzenia oceny zgodności ze stanem

techniczny zgodnie z załącznikiem nr 1.
(ii) Zwrotu Produktu Sprzedającemu w razie uznania niezgodności.

[Sprzedaż] 

1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność Produktu za Cenę pod
warunkiem, iż Produkt spełnia wymogi stanu technicznego określonego w pkt.
1.

2. Sprzedający zostanie zwolniony z obowiązku uiszczenia ostatnich Rat przez
Podmiot realizujący zobowiązanie zapłaty ceny w terminie___ od
zaakceptowania Produktu przez Kupującego.

3. Zapłata ostatnich Rat nastąpi na rachunek ____________.
[Postanowienia Końcowe] 

Załącznik nr 1 do Regulaminu



 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy i stanowi jego integralną część. 
3. W razie rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy. 
4. Umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach, zmiana wymaga formy 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 
 

Sprzedający: 

Data: 

Miejsce: 

Kupujący: 

Data: 

Miejsce 

 

  



 Wzór 
Miejscowość, data 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta 
Adres konsumenta 

Fairown Finance sp. z o.o. 
ul. Złota 75A/7 
00-819 Warszawa

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

Ja, ………………….……………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy 
sprzedaży w zakresie Programu Subskrypcji oraz od umowy kredyty ratalnego  nr 
__________. 
Warunkiem skutecznego odstąpienia jest uiszczenie całości kwoty za Produkt lub 
jego zwrot w nienaruszonym stanie.  
Data zawarcia umowy _______________________________. 

…………………………………… 
Podpis konsumenta 

Załącznik nr 2 do Regulaminu


