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Fairown Finance AS – Allmänna villkor 

 

Publicerat 2021-07-19 

 

Dessa allmänna villkor (nedan kallade villkor) innehåller villkoren som reglerar all användning av vår 
plattform (enligt definitionen nedan) och våra tjänster (enligt definitionen nedan). Genom att 
registrera dig på vår plattform eller använda våra tjänster godkänner du våra villkor, så vänligen läs 
dem noggrant. 

 

1. Bolagsinformation 

Fairown Finance AB (ett bolag vederbörligen bildat och giltigt existerande enligt Sveriges lagstiftning 
med registreringsnummer 559216–1714, momsnummer SE559216171401 och registrerat säte på 
Wallingatan 34, 111 24 Stockholm; hädanefter kallat "Fairown" eller "vi", "oss", "vår") är ett företag 
som tillhandahåller en plattform för abonnemangsfinansiering och relaterade tjänster. Fairown gör 
det möjligt för handlare att sälja sina produkter genom att erbjuda abonnemangsfinansiering för 
konsumenter. 

2. Kontaktinformation 

Fairown kan kontaktas via epost eller telefon. Våra kontaktuppgifter finns på sidan ”Kontakt” på vår 
webbplats https://www.fairown.com/ 
 

3. Integritet 

Vi behandlar alla personligt identifierande uppgifter som skickas via webbplatsen i enlighet med vår 
integritetspolicy, vilken är införlivad och ingår i dessa villkor. Integritetspolicyn kan komma att ändras 
och du uppmanas att läsa integritetspolicy närhelst du uppger någon information för webbplatsen. 
 

4. Villkorens tillämpbarhet 

De allmänna villkoren häri utgör grunden för det kommersiella förhållandet mellan Fairown och (a) 
dig som fysisk person eller (b) dig som juridisk person som använder Fairowns produkter och tjänster. 
 
Andra tillämpliga dokument som gäller dig: dessa villkor hänvisar till följande ytterligare 
dokument, vilka också gäller för din användning av vår plattform och våra tjänster: 
 

a) Integritetspolicy – anger villkoren för enligt vilka vi behandlar eventuella 
personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. Genom att 
använda vår plattform och våra tjänster samtycker du till sådan behandling och 
bekräftar att alla uppgifter som tillhandahålls av dig är korrekta. 
 
b) Cookiepolicy – anger information om "cookies" på vår webbplats. 
 

5. Ändring av villkoren 

Fairown förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, modifiera, lägga till 
eller ta bort någon del av VILLKOREN. Fairown kommer att meddela dig om ändringarna av dess 
allmänna villkor, antingen via e-post eller via Fairowns webbplats. Din fortsatta användning av 
abonnemangstjänsterna innebär att du accepterar och samtycker till ändringarna. 
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6. Definitioner 

Fairown Plattform – en teknisk lösning som erbjuds av Fairown, vilken gör det möjligt för säljare att 
sälja sina produkter genom att erbjuda abonnemangsfinansiering till sina kunder. 
 
Fairowns webbsida – syftar på vår webbsida, inklusive men inte begränsat till www.fairown.com, där 
vi tillhandahåller tjänsterna till dig 
 
Tjänster – innebär alla produkter, tjänster, innehåll, funktioner, teknologier eller funktionaliteter som 
erbjuds av oss. 
 
Leverantör - Komplett Services Sweden AB, part som ingår i ett köp-säljförhållande och säljer 
paketet, valt av kunden. 
 
Leverantör för återköpstagande – den part som åtar sig att återköpa paketet i förnyelseprocessen 
med restvärde genom att göra betalningen till banken för att kompensera kundens utestående lån, 
här är leverantören för återköpstagande Fairown. 
 
Kund – en fysisk eller juridisk person som har accepterat dessa villkor 
 
Finansiell institution – institution som finansierar inköp av paketen till kunden om kunden väljer att 
köpa från leverantören med hjälp av abonnemangsfinansiering. 
 
Produkt(er) – ett dedikerat sortiment av de produkter som omfattas av abonnemangsfinansiering 
och som leverantören beslutar att erbjuda och kunden väljer att köpa.  
 
Förnyelseperiod – den period under vilken kunden är berättigad till förnyelse av paketen med 
abonnemangsfinansiering. Förnyelseperioden är endast tillämplig i de fal kunden väljer att köpa 
produkten/produkterna med abonnemangsfinansiering. 
 
Abonnemangsfinansiering – en kundlånstransaktion med återköpsåtagande från leverantören om 
kunden beslutar att göra en ny transaktion med säljaren. 
 
Kunddata – filer och all annan digitala data och information som är föremål för Fairown plattformen 
och tjänsterna eller på annat sätt införs i plattformssystemet av kunden. Se vår integritetspolicy för 
detaljerad information o de uppgifter vi samlar in och behandlar. 
 

7. Köp via webbutik 

Kunden skickar in en ansökan till finansinstitutet via vår plattform med hjälp av vårt kassaflöde. 
Ansökan får ett omedelbart svar (antingen godkännande eller avslag). När ansökan har godkänts av 
finansinstitutet undertecknar kunden ett digitalt avtal och mottar produkten eller produkterna via 
vald leveransmetod. 
 

8. Betalningar 

Kunden börjar göra betalningar till finansinstitutet enigt de undertecknade finansieringsavtalet 
mellan kunden och finansinstitutet. Finansinstitutet kommer att utfärda betalningsfakturor till 
kunden. 
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9. Äganderätt till produkt(er) 

Kunden får äganderätt till produkten från leverantören efter att köp-säljtransaktionen har 
genomförts mellan kunden och leverantören. Kunden mottar också lämplig faktura. Om 
kunden beslutar att köpa produkterna med abonnemangsfinansiering kommer äganderätten 
att överföras på samma sätt som vid den vanliga köp-säljtransaktionen, men kunden har rätt 
att sälja tillbaka produkterna till Fairown under förnyelseperioden. 
 

10. Leverans 

Leverantören organiserar leveransen av det abonnemangsfinansierade paketet eller produkten till 
kunden baserat på avtalet mellan leverantören och kunden. 

11. Returer 

Returer direkt efter köp av produkt(er) eller abonnemangsfinansierade paket regleras i köpeavtalet 
mellan leverantören och kunden. 

12. Retur av produkten efter förnyelseperioden 

Leverantören för återköpsåtagande meddelar kunden via ett e-postmeddelande att det är dags att 
förnya produkterna och eventuellt välja ersättningsprodukt(er). Kunden måste inom 5 arbetsdagar 
svara att han (a) vill genomföra förnyelseprocessen och (b) väljer mellan retur av produkterna på 
webben eller i butik. 

12.1 Granskningsprocess för de returnerade produkterna 

Efter att leverantören för återköpsåtagande har mottagit produkten/produkterna, måste han 
genomföra granskningsprocessen för att säkerställa att produkten är i gott skick, uppvisar normalt 
slitage. Efter granskningen skickar leverantören för återköpsåtagande slutrapporten till kunden med 
bekräftelse på att leverantören för återköpsåtagande har betalat restvärdet till finansinstitutet. 
Listan som definierar gott användningsskick och normalt slitage är produktspecifik och tillhandahålls i 
samband med köpet. 

Om det returnerade paketvärdet är lägre än restvärdet eftersom normalt slitage inte följdes eller 
returinstruktionerna inte följdes, etc. – då har Fairown rätt att omvärdera paketvärdet, fastställa nytt 
marknadsvärde och göra betalningen till finansinstitutet baserat på det nya marknadsvärdet. Detta 
kan resultera i utestående skulder för kunden som han måste gottgöra. 

Om kunden inte är nöjd med det nya marknadsvärdet kan han begära utvärdering från tredje part, 
baserat på rapporten från leverantören för återköpsåtagande. 

13. Garantier 

Vänligen kontrollera köpeavtalet som ingåtts mellan dig och leverantören. Produktgarantier täcks av 
köpeavtalet och leverantören ansvarar för att tillhandahålla garantierna. 

14. Personuppgifter 

Anmärkning om tolkning: termerna "controller" och "processor" har de betydelser som tilldelas dem 
i GDPR. 

Var och en av kunden och Fairown godkänner att viss information som rör honom samlas in och på 
annat sätt behandlas av Fairown eller dess företrädare. Om sådan information utgör personuppgifter 
är respektive behandling föremål för vår integritetspolicy. Integritetspolicyn anger ett antal syften i 
vilka Fairown kan behandla personuppgifter. Vänligen se vår integritetspolicy för mer information. 
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15. Vem kan använda vår plattform och våra tjänster? 

Om du är en individ måste du vara 18 år eller äldre för att använda vår plattform och våra tjänster. 

16. Äganderätt/immateriella rättigheter 

Materialet och innehållet som är tillgängligt på den här webbplatsen och eventuella andra 
webbplatser som Fairown äger, driver, licensierar eller kontrollerar ("innehållet") tillhör Fairown eller 
den part som tillhandahållit innehållet till oss, och Fairown eller sådan part behåller alla rättigheter 
till, titlar och intresse i innehållet. Följaktligen får innehållet inte kopieras, distribueras, 
återpubliceras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd 
från Fairown, med undantaget att du får skriva ut en kopia av innehållet enbart för ditt eget 
personliga bruk. 

17. Varumärken 

Varumärken, servicemärken och logotyper som visas på denna webbplats (tillsammans benämnda 
"märken") tillhör Fairown eller den part som har tillhandahållit oss märkena, och vi eller sådan part 
behåller alla rättigheter med avseende på sådana respektive märken. Inga rättigheter till några 
märken beviljas dig genom avtalet eller din tillgång till denna webbplats. 

18. Uppsägning 

Uppsägningen (om tillämpligt) av köpeavtalet mellan kunden och leverantören regleras av 
villkoren i det avtalet. 
 
Om kunden vill säga upp avtalet om abonnemangsfinansiering – t.ex. med innebörden att 
kunden inte vill ersätta produkten/produkterna efter förnyelseperiodens slut – kan kunden 
ignorera e-postmeddelandet och fortsätta att använda produkten och fortsätta att månadsvis göra 
avbetalningar till finansinstitutet baserat på finansieringsavtalet. Efter att kunden helt och hållet har 
betalat av priset på produkten/produkterna kan kunden inte tillämpa rätten att sälja tillbaka 
produkten till Fairown. 
 

19. Meddelanden och reklamationer 

Om du har en fråga eller vill göra en reklamation kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Våra 
kontaktuppgifter finns på sidan "Kontakt" på vår webbplats. 

Ett meddelande ska anses ha mottagits: (a) samma dag vid användning av telefon; (b) nästa dag om 
det skickas via e-post. 

20. Slutbestämmelser. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande skall gälla. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. 


