Regulamin Klubu dla Hodowców HUNTER
1. Organizator i cele Klubu dla Hodowców HUNTER
1.1. Organizatorem Klubu Hodowców HUNTER POLSKA jest firma Eco Life Group
S.C. Magdalena Redkiewicz – Nastula Thomas Nastula, ul. Janasa 31, 42-612
Tarnowskie Góry, NIP: 6452544374 .
1.2. Celem Klubu jest promocja odpowiedzialnej, zgodnej z najwyższymi standardami
hodowli psów i kotów rasowych.
2. Członkowstwo i rejestracja
2.1. Członkostwo w Klubie Hodowców HUNTER jest bezpłatne, dobrowolne i otwarte
dla Hodowców psów i kotów rodowodowych, dbających o dobrostan i
odznaczających się profesjonalizmem i troską o hodowane zwierzęta.
2.2. Hodowle muszą być zarejestrowanych w jednej z wymienionych poniżej
organizacji: Związek Kynologiczny w Polsce), WCF(World Cat Federation) lub PZF
(Polski Związek Felinologiczny)
2.3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego pod adresem www.hunter-polska.eu/dla-hodowcow wraz z załącznikami
w formacie pdf lub jpg. Jeśli pies/kot jest w trakcie oczekiwania na rodowód, należy
przesłać kopię metryki i numer rejestracji w oddziale.
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.
Każdy Członek Klubu ma prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych. W
przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletterów, Hodowca będzie
informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach i promocjach.
Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko w celu realizacji dostaw
zamówionych produktów.
2.5. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zapoznanie się z niniejszym
regulaminem i jego akceptacja.

2.6. Po zarejestrowaniu się na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu zostanie
wysłane potwierdzenie przystąpienia do Programu dla Hodowców HUNTER.
Wówczas zostanie nadany kod rabatowy obowiązujący klientów Hodowli w sklepie
internetowym www.sklep.hunter-polska.eu.
2.7. Regulamin Klubu dla Hodowców HUNTER nie wymaga rezygnacji z członkostwa
w innym Klubie Hodowców.
3. Korzyści Członka Klubu dla Hodowców HUNTER
3.1. Każdy Hodowca zarejestrowany w Klubie dla Hodowców HUNTER ma
możliwość dokonywania zakupów w cenach hurtowych wg cennika wysyłanego za
pośrednictwem poczty elektronicznej przez przedstawiciela marki HUNTER.
3.2. Klient Hodowli, który zakupił szczenięta, lub kocięta może dokonać zakupów w
sklepie internetowym www.sklep.hunter-polska.eu z 10% rabatem, jeśli wpisze kod
rabatowy nadany Hodowli podczas rejestracji przez przedstawiciela marki HUNTER.
Regulamin nie ogranicza ilości dokonywanych zakupów z wykorzystaniem kodu
rabatowego. Kod pozostanie aktywny dla danej Hodowli tak długo jak Hodowla
będzie uczestniczyć w Programie dla Hodowców HUNTER.
3.3. Zarejestrowana Hodowla zostanie wpisana na stronie www.hunter-polska.eu w
zakładce „polecane hodowle” wraz z aktywnym linkiem do strony Hodowli.
3.4. Jeśli Hodowca wyrazi zgodę na otrzymywanie newsletterów drogą mailową,
zaznaczając wskazane pole przy rejestracji, wówczas będzie otrzymywać regularne
informacje mailowe o promocjach i programach dedykowanych Hodowcom.
3.5. Wszystkie zakupy klientów Hodowli w sklepie internetowym www.sklep.hunterpolska.eu zostają sumowane w każdym miesiącu i weryfikowane za pomocą kodu
rabatowego indywidualnego dla każdej Hodowli. Dla tych Hodowli, których klienci
dokonywali najczęściej zakupów w danym miesiącu zostanie przyznana nagroda
specjalna. O nagrodzie poinformuje Hodowcę przedstawiciel marki HUNTER.
3.6. Raz w miesiącu Klub dla Hodowców HUNTER wybiera jedną Hodowlę, dla której
zostanie ufundowana wyprawka. Aby wziąć udział w konkursie o wyprawkę, należy
zgłosić miot wysyłając maila na adres info@hunter-polska.eu, opisać sukę/kotkę,

która rodziła z częstotliwością porodów, szczenięta/kocięta wg płci i umaszczenia,
przesłać ich zdjęcia, a w temacie wiadomości wpisać: Zgłoszenie do konkursu o
wyprawkę dla psów/kotów. Mioty można zgłaszać wielokrotnie w kolejnych
miesiącach (do dwóch miesięcy od narodzin w przypadku psów i do trzech miesięcy
od narodzin w przypadku kotów). Otrzymane wyprawki należy przekazać nowym
właścicielom szczeniąt/kociąt, do których trafią zwierzęta.
3.7. Wyróżniona Hodowla, która otrzyma wyprawkę w danym miesiącu zostanie
promowana w postaci postu na profilu Facebook marki HUNTER.
3.8. Zamówienia produktowe Hodowli powyżej 300 zł netto zostają zwolnione z
kosztów transportu.
3.9. Hodowca może zakupić gotowe zestawy wyprawek w atrakcyjnych cenach, o
których informacje będą spływać regularnie w newsletterach wysyłanych drogą
elektroniczną. Wyprawki dostępne są w trzech wariantach do wyboru:
- Pakiet S – zabawka + obroża
- Pakiet M – zabawka + obroża + miska
- Pakiet L – zabawka + obroża + miska + legowisko
Ceny wyprawek wraz z dokładnymi modelami produktów zostaną przesłane przez
przedstawiciela marki HUNTER drogą mailową na indywidualne zapytanie.
3.10. Każdy nowy Członek Klubu dla Hodowców HUNTER otrzyma prezent
powitalny, który zostanie wysłany wraz z pierwszym zamówieniem.
3.11. Dla najaktywniejszych Hodowli zostaną zorganizowane darmowe spotkania
promocyjne z przedstawicielem marki HUNTER.
3.12. Aby Hodowla otrzymała kod rabatowy dla swoich klientów, musi zamieścić
baner reklamowy marki HUNTER na swoim profilu Facebook oraz na stronie
internetowej Hodowli.

4.

Zobowiązania Członka Klubu dla Hodowców HUNTER

4.1.

Wypełnienie zgłoszenia Hodowli wg wytycznych formularza stronie
www.hunter-polska.eu/dla-hodowcow

4.2.

Zaznaczenie opcji zapoznania się regulaminem i jego akceptacji podczas
przystąpienia do programu.

4.3.

Jeśli Hodowca wyrazi zgodę na przesyłanie newsletterów przez Organizatora, na
jego adres e-mail będą przesyłane informacje o nowościach produktowych,
promocjach i ciekawych programach lojalnościowych.

4.4.

Umieszczenie banneru HUNTER na stronie internetowej Hodowli oraz na
profilu Facebooku z aktywnym linkiem marki HUNTER. Baner zostanie
przesłany drogą mailowa po rejestracji hodowli.

4.5.

Rekomendacja produktów HUNTER klientom swojej Hodowli.

4.6.

Przekazywanie wyprawek nabywcom szczeniąt/ kociąt zgodnie z
regulaminem. W przypadku złamania punktu 4.5. regulaminu, Hodowca
zostanie wydalony z Klubu.

4.7.

Organizator zastrzega sobie odmowę wydania wyprawek w następujących
przypadkach:
- więcej niż jeden miot w roku u suki hodowlanej,
- więcej niż dwa mioty na dwa lata u kotki hodowlanej,
- sprzedaż kilku szczeniąt lub kociąt jednemu nabywcy (domniemanie nabycia
w celu odsprzedaży).

5. Zamówienia i dostawa
5.1. Zamówienia produktowe Hodowców należy dokonywać drogą mailową na adres
info@hunter-polska.eu. Możliwe jest także złożenie zamówienia podczas osobistej
wizyty przedstawiciela marki HUNTER w Hodowli.
5.2. Płatność należy dokonać przelewem na nr konta wg danych na otrzymanej
fakturze VAT.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Członkostwo może zostać wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym, jeśli
warunki hodowli i sprzedaży zwierząt odbiegają od przyjętych standardów i
regulaminów hodowlanych organizacji wymienionych w pkt. 2.2.

6.2 . Członkowstwo może zostać wypowiedziane przez Hodowcę w każdej chwili, bez
podawania przyczyny, po poinformowaniu Organizatora drogą elektroniczną.
6.3 . Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z
Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy
miejscowo sąd powszechny.
6.4 . Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych
zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje
się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych
pochodzących z witryn Sklepu internetowego bez zgody Sprzedawcy.
6.5 . Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem
do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6.6 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

