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DEFINICJE
Faktoria – Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS: 0000656462 posiadającą numer NIP: 5252693519 i REGON:
366300448, kapitał zakładowy w wysokości 1 705 000,00 zł, opłacony
w całości.
Użytkownik Główny – podmiot, który zawarł z Faktorią Umowę
Finansowania Faktur, uprawniony do korzystania z usługi Opiekuna Czasu.
Użytkownikiem Głównym jest osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika
Głównego.
Użytkownik Dodatkowy – osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika
Głównego do dokonywania w jego imieniu i na rzecz Użytkownika Głównego
zleceń.
Dostawca – podmiot prawny, jednostka organizacyjna, spółki osobowe lub
osoba fizyczna dostarczająca towar lub usługę Posiadaczowi Usługi za
pośrednictwem Opiekuna Czasu, na terenie RP i poza jej granicami.
Posiadacz Usługi (Klient) – w rozumieniu Regulaminu Użytkownik Główny
oraz Użytkownik Dodatkowy.
Regulamin – niniejszy Regulamin usługi Opiekun Czasu opisujący zasady
współpracy pomiędzy Posiadaczem Usługi a Faktorią i zasad korzystania
z usługi oraz zakresu świadczonych usług przez Opiekuna Czasu.
Opiekun Czasu – osobisty konsultant, który wykona zlecone przez Posiadacza Usługi zlecenie, którego realizacja będzie zgodna z Regulaminem oraz
powszechnie przyjętymi normami społecznymi.
Umowa Finansowania Faktur (Umowa) – umowa Finansowania Sprzedaży lub umowa Finansowania Zakupów – w zależności, która z umów została
zawarta z Użytkownikiem Głównym.

Jakie zlecenia mogę powierzyć Opiekunowi Czasu?
Opiekun Czasu dostarcza usługę koordynacji zleceń w odpowiedzi na
potrzeby Klienta w obszarach, takich jak usługi turystyczne, sportowe,
rozrywkowe, biznesowe, szkoleniowe (Usługa). W zależności od potrzeb
i możliwości, zakres zlecenia jest dostosowywany do Posiadacza Usługi.
Pełna lista kategorii usług znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Zakres zleceń ograniczony jest przepisami prawa, normami
kulturowymi i interesem publicznym.

Co otrzymuję w ramach usługi Opiekun Czasu?
W ramach usługi Opiekun Czasu, Posiadacz Usługi otrzymuje, co miesiąc,
spersonalizowaną listę rekomendowanych wydarzeń, destynacji, ofert
wypoczynku, warsztatów rozwojowych dla dzieci i dorosłych oraz innych
użytecznych informacji. Jest ona przygotowywana na podstawie
przekazanych Opiekunowi Czasu przez Posiadacza Usługi informacji
dotyczących zainteresowań, potrzeb, preferencji czy oczekiwanych korzyści.
Przekazanie informacji Opiekunowi Czasu może odbywać się w każdym
momencie korzystania z usługi Opiekuna Czasu.
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Jak często mogę skorzystać z Usługi?
Posiadaczowi Usługi przysługuje możliwość złożenia jednego dodatkowego,
bezpłatnego zlecenia miesięcznie, niezwiązanego z zakresem przesyłanych
comiesięcznych list rekomendacji. Ma również możliwość złożenia odpłatnych, dodatkowych zleceń niezwiązanych z zakresem przesyłanych
comiesięcznych list rekomendacji – bez limitu zleceń.

Kto może skorzystać z Usługi?
Z Usługi może skorzystać tylko i wyłącznie Posiadacz Usługi, który
odpowiedzialny jest za podanie precyzyjnych informacji dotyczących
zlecenia. Posiadacz Usługi odpowiada za to, że nikt inny nie skorzysta z tej
usługi.

Jak złożyć zlecenie?
Zlecenie można złożyć dzwoniąc na numer telefonu +48 22 130 2 130 (koszt
połączenia zgodny ze stawką operatora), w dni robocze, w godzinach 9-17
lub mailowo na adres email: opiekun.czasu@faktoria.pl.
Podczas składania zlecenia telefonicznie, Posiadacz Usługi podaje dane
weryfikacyjne wymagane przez Opiekuna Czasu. W przypadku zlecenia
wysłanego mailem, weryfikacja następuje na podstawie adresu email,
z którego zostało wysłane zlecenie – adres ten musi być zarejestrowany
przez Opiekuna Czasu podczas pierwszej rozmowy z Posiadaczem Usługi.

Jakie towary lub usługi mogę nabyć za pośrednictwem
Opiekuna Czasu?
Posiadacz Usługi ma możliwość złożenia zamówienia na usługi lub towary
dostępne w dowolnym kraju, mieszczące się w katalogu usług i towarów
określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Opiekun Czasu zastrzega
sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, jeżeli jest niezgodne z prawem
lub przepisami, bądź realizacja byłaby niemoralna albo sprzeczna z interesem publicznym, albo jej wykonanie byłoby trudne, niezależnie od przyczyn.

Jak przebiega realizacja zlecenia?
1. Opiekun Czasu przyjmując zlecenie drogą telefoniczną, ustala planowany termin oraz metodę przekazania informacji zwrotnej, dotyczącej
możliwości realizacji zlecenia. W przypadku złożenia zlecenia drogą
mailową, Opiekun Czasu potwierdza mailowo przyjęcie zlecenia oraz
informuje o terminie i metodzie przekazania informacji zwrotnej,
dotyczącej możliwości realizacji zlecenia.
2. Opiekun Czasu kontaktuje się z Posiadaczem Usługi wykorzystując
informacje kontaktowe, które wcześniej zostały przez niego przekazane
w celu poinformowania o warunkach oraz terminie realizacji danego
zlecenia.
3. Opiekun Czasu kontaktuje się z dostawcami w celu realizacji zlecenia
bądź samodzielnie udziela informacji, o ile jest to możliwe, w ramach
danego zlecenia.
• Za poprawne, w tym terminowe, wykonanie danej usługi lub
dostarczenie towaru zamówionego przez Posiadacza Usługi odpowiada Dostawca.
• Jeżeli tak wynika z przepisów prawa właściwego lub z powodu
warunków Dostawcy, może być wyłączone prawo odstąpienia od
zakupu niektórych towarów lub usług zakupionych w ramach usługi
Opiekun Czasu.
• Zamówienie niektórych usług lub towarów w ramach usługi Opiekun
Czasu może być niemożliwe w niektórych krajach, np. ze względu na
brak wystarczającej infrastruktury, ograniczenia prawne itd. W tych
wypadkach Opiekun Czasu nie ma obowiązku świadczenia usługi.
4. We wszystkich przypadkach Opiekun Czasu przedstawi przed zamówieniem danej usługi lub towaru dostępne warianty towaru lub usługi, cenę
towaru albo usługi (co obejmuje cenę dostawy i inne powiązane z nią
koszty), przedziały czasowe dostaw lub kolejne kroki (w odpowiednich
przypadkach).
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5. Na życzenie Posiadacza Usługi Opiekun Czasu dokona rezerwacji, złoży
zamówienie lub zorganizuje dostawę.

ponosi Dostawca.

Jak mogę złożyć reklamację?
Kto i jak płaci za zlecenie?
Zakup towarów lub usług w ramach usługi Opiekun Czasu będzie
następował poprzez zawarcie umowy pomiędzy Dostawcą a Posiadaczem
Usługi, działającym za pośrednictwem Opiekuna Czasu.
Posiadacz Usługi ponosi całkowite koszty wszelkich usług lub towarów
zamówionych poprzez Opiekuna Czasu, w ramach usługi Opiekun Czasu, po
przyjęciu zamówienia przez Dostawcę.
Posiadacz Usługi zobowiązuje się do opłacenia wszelkich kosztów towarów
i usług (w tym kosztów lub wydatków z nimi związanych) zamówionych przez
Posiadacza Usługi za pośrednictwem Opiekuna Czasu, wyłącznie przy użyciu
swojej karty płatniczej, bądź przelewem lub w innych punktach sprzedaży.

Jak wygląda współpraca z Dostawcami?
Opiekun Czasu współpracuje z Dostawcami w ramach zapewnienia wysokiej
jakości usług związanych z wykonaniem zleceń dla Posiadacza Usługi.
W zależności od zakresu zlecenia, dostępność oraz rodzaj Dostawców może
się różnić w poszczególnych krajach. Jeżeli zlecenie obejmuje dostarczenie
informacji (np. wydarzenia w miejscu pobytu, planowanie podróży,
informacje o zabytkach itp.), dostępność takich informacji może być
uzależniona od kraju, którego informacje dotyczą.
Wszelkie towary lub usługi zamówione w imieniu Posiadacza Usługi będą
podlegać standardowym zasadom i warunkom stosowanym przez
Dostawcę. Wszystkie płatności za zamówienia przekazane Dostawcy mogą
być realizowane bezpośrednio przez Posiadacza Usługi.
Posiadacz Usługi odpowiada bezpośrednio wobec Dostawcy za uregulowanie wszystkich rachunków za towary lub usługi, zamówione w imieniu
Posiadacza Usługi. W przypadku anulowania przez Posiadacza Usługi
rezerwacji lub nieskorzystania z zamówionej usługi, Dostawca ma prawo do
obciążenia karty płatniczej opłatą za anulowanie lub innymi opłatami
określonymi w umowie lub regulaminie oraz w warunkach zakupu usługi
pomiędzy Dostawcą a Posiadaczem Usługi.

Jak chronione są moje dane?
Wszelkie dane Posiadacza Usługi są pozyskiwane i przechowywane wyłącznie za jego zgodą, w ramach Umowy Finansowania Faktur i niniejszego
Regulaminu Opiekuna Czasu. Dokładne informacje oraz prawa Posiadacza
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych są ujęte w polityce
prywatności umieszczonej na stronie www.faktoria.pl .
W ramach świadczenia Usługi, rozmowy telefoniczne Opiekuna Czasu
z Posiadaczem Usługi są nagrywane oraz przechowywane wyłącznie do
celów bezpieczeństwa, monitorowania, zapewnienia najwyższej jakości
usługi Opiekuna Czasu i szkolenia Opiekunów Czasu.
Składając zlecenie, Posiadacz Usługi wyraża zgodę na przekazywanie swoich
danych osobowych Dostawcom, w tym Dostawcom znajdującym się
w innych krajach, w celu wykonania realizacji zlecenia złożonego przez
Posiadacza Usługi.

Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi?
Opiekun Czasu pośredniczy w zamówieniu (organizacji) usługi pomiędzy
Posiadaczem Usługi a Dostawcą. Faktoria nie ponosi odpowiedzialności za
wykonanie i jakość usług świadczonych przez Dostawców, o których
organizację wystąpił Posiadacz Usługi oraz za wady fizyczne lub prawne
rzeczy nabytych przez Posiadacza Usługi, których nabycie lub dostarczenie
od Dostawców organizowane było w ramach wykonywania świadczeń
określonych w Regulaminie. Odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne
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Posiadacz Usługi ma prawo do zgłoszenia reklamacji w związku ze
świadczeniem usługi Opiekun Czasu. Reklamacja powinna zawierać: imię
i nazwisko oraz dane firmy Posiadacza Usługi składającego reklamację,
numer telefonu oraz szczegółowy opis podstaw reklamacji.
Reklamacje dotyczące usługi Opiekun Czasu należy zgłaszać:
a) telefonicznie pod numerem +48 22 130 2 130 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora);
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
opiekun.czasu@faktoria.pl;
c) listownie na adres Faktoria Sp. z o.o., ul. Wołoska 24,
02-675 Warszawa, z dopiskiem Opiekun Czasu.
Reklamacje rozpatrywane są przez Faktorię niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania, o ile charakter
reklamacji nie będzie wymagał dłuższego czasu. Posiadacz Usługi
zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku postępowania
reklamacyjnego w formie wcześniej uzgodnionej z Opiekunem Czasu.

Ile kosztuje usługa Opiekun Czasu?
Usługa Opiekun Czasu jest bezpłatna przez pierwsze dwa miesiące, od momentu uruchomienia Umowy Finansowania Faktur. Po upływie dwumiesięcznego darmowego okresu korzystania z usługi, w przypadku braku
rezygnacji, Posiadacz Usługi zostanie obciążony kwotą 300 PLN netto
za każdy kolejny miesiąc korzystania z usługi Opiekun Czasu. Każde
dodatkowe zlecenie złożone przez Posiadacza Usługi i wykonane przez
Opiekuna Czasu podlega opłacie w wysokości 100 PLN netto.
Faktoria zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia ceny
abonamentu za usługę Opiekun Czasu, po wcześniejszej konsultacji z
Posiadaczem Usługi.
Posiadacz usługi Opiekun Czasu może w każdym momencie zrezygnować
z Usługi, rezygnacja ma skutek w kolejnym miesiącu liczonym od miesiąca,
w którym nastąpiła rezygnacja:
a) telefonicznie pod numerem: +48 22 130 2 130 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora);
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
opiekun.czasu@faktoria.pl.

Jakie są podstawy prawne korzystania z usługi?
Podstawą prawną zobowiązań do realizacji na rzecz Posiadaczy Usługi
świadczeń są postanowienia Regulaminu, w związku z zawarciem Umowy
Finansowania Faktur zawartej pomiędzy Faktorią a Użytkownikiem
Głównym.
Faktoria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez ich
ogłoszenie na stronie www. Dodatkowo Faktoria może poinformować
o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualna
wersja regulaminu jest dostępna w na stronie internetowej Faktoria:
www.faktoria.pl.
Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w sposób
wskazujący, iż pomiędzy Posiadaczem Usługi a Faktorią dochodzi do
zawarcia umowy, na podstawie której realizowane są świadczenia
Dostawców określone w niniejszym Regulaminie.
Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2018.
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Załącznik

Załącznik nr 1 do Regulaminu usługi Opiekun Czasu

KATEGORIE USŁUG
Poniżej podane są kategorie obejmujące usługi lub towary, z których może skorzystać Posiadacz Usługi za pośrednictwem Opiekuna Czasu.

NOCLEGI

Apartamenty, noclegi ze śniadaniem, chaty górskie, chaty wiejskie, prywatne wyspy, apartamenty z obsługą, wille

HOTELE

2-7-gwiazdkowe, butikowe, klasy ekonomiczne, biznesowe / korporacyjne, designerskie / współczesne, rancza /
domy gościnne, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki SPA

PODRÓŻE

Linie lotnicze, wycieczki statkiem / bilety na statki, ambasady, pakiety urlopowe, podróże specjalne, przewodnicy
wycieczkowi, atrakcje turystyczne, bilety kolejowe, planowanie i pomoc w podróży

CZARTER I WYNA JEM

Czarter samolotów, rowerów, łodzi żaglowych i motorowych, wynajem samochodów luksusowych i standardowych,
helikoptery, taxi

ZDROWIE I FITNESS

SPA, kluby fitness, dietetyka, trenerzy osobiści, zapisy na kursy i zajęcia sportowe

ROZRYWKI NA WIECZÓR

Bar, restauracja, kabaret, kasyno, karaoke, lounge bar, klub nocny, prywatna impreza, kluby członkowskie

SZTUKA I KULTURA

Handlarze sztuką / antykami, targi sztuki, galerie sztuki, domy aukcyjne, centra kulturalne, filmy i kina,
wycieczki z przewodnikiem, fotografowie, malarze portretów, restauratorzy

EDUKACJA I NAUKA

Sztuka, gotowanie, taniec, fitness, język obcy, muzyka, nauki ścisłe, obozy letnie, prywatni nauczyciele,
rozwój osobisty

PREZENTY NA RÓŻNE OKAZJE

Rocznice, urodziny, chrzest, Boże Narodzenie, Wielkanoc, zaręczyny, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Dziecka
walentynki, wesela

BILETY (PRZYKŁADY)

Rozdania nagród, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, imprezy charytatywne, centra kulturalne, taniec, imprezy,
wystawy, sporty ekstremalne, sporty motorowe, pokazy mody, festiwale i targi, film i kino, wystawy kwiatów,
wycieczki z przewodnikiem, muzea, imprezy;
Muzyka: ogólna, klasyczna, jazz, lokalna, pop, rock;
Sport:
futbol amerykański, lekkoatletyka, krykiet, piłka nożna, golf, sporty motorowe, rugby, tenis;
Teatr:
balet, musical, opera
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