Regulamin Klubu Hodowców BreedExpert Kennel Club
1. Organizator i cele Klubu Hodowców BreedExpert Kennel Club
1.1 Organizatorem Klubu Hodowców BreedExpert Kennel Club (dalej jako: Klub) jest Spółka Vet Planet
Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Staszica 20A/3, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310213, wyłączny producent
produktów marki BreedExpert i VetExpert.
1.2 Celem Klubu jest ułatwienie prowadzenia praktyki hodowlanej poprzez dostarczanie produktów,
które najlepiej i najpełniej zaspokajają potrzeby psów i kotów.
1.3 Koordynatorem Klubu jest Iza Cupiał .Kontakt z biurem Klubu pod numerem telefonu 22 833 74 46
lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: klubhodowcow@vetexpert.pl.
2. Członkostwo i rejestracja
2.1 Członkostwo w Klubie jest bezpłatne i otwarte dla:
a.
hodowców oraz właścicieli psów/kotów rodowodowych zarejestrowanych w co najmniej
jednej z wymienionych poniżej organizacji:
I.

Związek Kynologiczny w Polsce

II.

Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce

III.

Polska Federacja Felinologiczna

IV.

Polski Związek Felinologiczny

b.

Osób posiadających przynajmniej dwa reproduktory, będących członkiem ZkwP, ZOND, PZF

c.
Członków jednostek służb mundurowych (PSP, OSP, TOPR, Służba Celna, Służba Graniczna,
Jednostki Policji, Straży Miejskiej), będących przewodnikami etatowymi psa służbowego
d.

Członków fundacji dogoterapeutycznej, będących przewodnikami psa terapeutycznego

e.
Przewodników psa serwisowego – osób niepełnosprawnych, którym przekazany został pies
serwisowy.
2.2 Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:
a.
wypełnienie karty rejestracyjnej dostępnej pod adresem www.breedexpert.pl i przesłanie jej
na adres: Vet Planet Sp. z o.o. ul. Brukowa 36 lok.2, 05-092 Łomianki lub na adres mailowy
klubhodowcow@vetexpert.pl. wraz z odpowiednio:
I.
w przypadku, o którym mowa w pkt 2.1., lit a) niniejszego Regulaminu: kserokopią lub skanem,
rodowodu/-ów lub, jeśli pies/kot jest w trakcie oczekiwania na rodowód - potwierdzeniem rejestracji
przydomka hodowlanego oraz kserokopią lub skanem metryki i numerem rejestracji w oddziale,
II.
w przypadku o którym mowa w pkt 2.1. lit b) niniejszego Regulaminu: skanu lub kserokopii
rodowodu reproduktora

III.
w przypadkach o których mowa w pkt 2.1. lit c)-e) niniejszego Regulaminu: innych
dokumentów - - tylko na wezwanie Klubu.
2.3. Po otrzymaniu zgłoszenia i pozytywnej weryfikacji danych, na adres mailowy podany przez osobę
chcącą przystąpić do Klubu, osobie takiej zostanie wysłany indywidualny login i hasło do Konta Członka
Klubu Login i hasło są niezbędne do zakupu produktów marki BreedExpert oraz uzyskania rabatów dla
hodowców.
2.4. Dane osobowe Członków Klubu są rejestrowane w komputerowej bazie danych Klubu i będą
przetwarzane zgodnie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Organizatora w
celach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych przez osobę chcącą zostać Członkiem
Klubu jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych uniemożliwia danej osobie zostanie członkiem
Klubu. Każdy Członek Klubu ma prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych. W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych, jak również
zgody na używanie dla celów marketingu bezpośredniego należących do niego wszelkich
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) przez Organizatora i jego
Partnerów handlowych Członek Klubu będzie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o
nowościach, promocjach, zasadach zdrowego żywienia i suplementacji. Dane mogą zostać przekazane
innym podmiotom tylko w celu realizacji dostaw zamówionych produktów lub pakietów startowych.
2.5. Przystąpienie do Klubu nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innym klubie hodowców.
3. Korzyści i zobowiązania
3.1 Z członkostwem w Klubie wiążą się następujące korzyści:
a.
możliwość wzięcia przez Członka Klubu udziału w programie lojalnościowym – szczegóły i
regulamin programu lojalnościowego dostępne na stronie www.breedexpert.pl
b.

możliwość wzięcia udziału w panelu testowym produktów marki BreedExpert

c.

możliwość zakupu unikatowych produktów dla psów hodowlanych

d.

możliwość zakupu dużych, ekonomicznych opakowań produktów

e.

oferty specjalne i rabaty

f.

zaproszenia na seminaria naukowe

g.

prezenty niespodzianki

3.2Poprzez przystąpienie do Klubu Członek Klubu zobowiązuje się do:
a.

Stosowania produktów marki BreedExpert w swojej hodowli

b.
Dbanie o dobry wizerunek marki BreedExpert, w szczególności poprzez polecanie produktów
marki BreedExpert innym hodowcom oraz nabywcom kociąt i szczeniąt
c.
Niedokonywania dalszej odsprzedaży produktów marki BreedExpert, nabytych w ramach
członkostwa w Klubie, na rzecz jakichkolwiek podmiotów
4. Zamówienia, ceny i dostawa
4.1 Zamówienia produktów można składać przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę za pośrednictwem sklepu
internetowego www.breedexpert.pl

Realizacja zamówień obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2 Ceny produktów objętych programem Klubu mogą ulec zmianie; członkowie Klubu będą
informowani o aktualnych cenach za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres e -mail
podany przez Członka Klubu.
4.3 Szczegółowe warunki zamówień, dostaw i reklamacji określone są w regulaminie sklepu
internetowego, dostępnego na stronie www.breedexpert.pl

5. Postanowienia końcowe
5.1 Członkostwo w Klubie zostaje automatycznie zawieszone, jeśli hodowca nie dokona zakupu
produktów marki BreedExpert w przeciągu kolejnych 6 mi esięcy za kwotę co najmniej 100,00 zł
(słownie: sto polskich złotych).
5. 2. W przypadku dokonania zakupu produktów marki BreedExpert zawieszone członkostwo w Klubie
zostaje automatycznie przywrócone wraz z przywilejami w ciągu 2 miesięcy od daty dokonania zakupu
produktów zgodnie z punktem 5.1. niniejszego Regulaminu.
5.3 Członkostwo może zostać wypowiedziane przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym, jeśli
warunki hodowli i sprzedaży zwierząt stosowane przez Członka Klubu odbiegają od przyjętych
standardów i regulaminów hodowlanych przyjętych przez organizacje wymienione w pkt 2.1. lit a)
niniejszego Regulaminu lub jeśli Członek Klubu nie przestrzega zobowiązań określonych w pkt. 3.2.
niniejszego Regulaminu.
5.4 Członkostwo w Klubie może zostać wypowiedziane przez Członka Klubu w każdej chwili, bez
podawania przyczyny, poprzez poinformowanie Organizatora drogą elektroniczną o rezygnacji z
członkostwa w Klubie.

