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Regulamin 

Klubu Hodowców Vet Expert 

 

§1 Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Klubie Hodowców Vet Expert (dalej zwanego 

„Programem”), prowadzonym przez VET PLANET Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. 

Brukowej 36/2 (05-092, Łomianki), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000310213, NIP: 5272581427, REGON: 141519595, kapitał 

zakładowy: 50.000 zł (dalej zwanej: „VET PLANET”).  

1. Klub Hodowców Vet Expert zrzesza następujące podmioty: 

a) podmioty prowadzące hodowle zwierząt zarejestrowane w jednej z następujących 

organizacji społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z 

hodowlą rasowych psów lub kotów: FCI, FIFe, WCF, FFE, CFA, TICA, 

b) podmioty prowadzące salony groomerskie, 

c) podmioty prowadzące fundacje, których statutowym celem jest działalność związana 

z ochroną zwierząt, 

d) podmioty prowadzące domy tymczasowe dla zwierząt, 

e) podmioty prowadzące hotele dla zwierząt, 

f) podmioty prowadzące szkółki trenerskie dla psów lub udzielające porad 

behawioralnych, 

g) osoby uprawiające sporty kynologiczne; 

h) osoby będące funkcjonariuszami publicznymi, które opiekują się psem służbowym, 

(dalej: „Hodowcy”). 

2. VET PLANET oferuje Członkom Klubu Hodowców Vet Expert dostęp do specjalnej oferty 

cenowej oraz asortymentowej w sklepie internetowym vetexpert.eu/sklep/ prowadzonym 

pod adresem internetowym: vetexpert.eu/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). 

3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Klubem Hodowców można kontaktować się z VET 

PLANET za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: hodowcy@vetexpert.eu 

bądź pod numerem telefonu: +48 22 833 74 46 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą 

operatora). 

4. Definicje zawarte w regulaminie Sklepu Internetowego, który dostępny jest pod adresem: 

https://vetexpert.eu/sklep/regulaminy-sklepu.html (zwanym dalej „Regulaminem Sklepu 

Internetowego”) mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu. 

§2 Warunki uzyskania statusu Członka Klubu Hodowców Vet Expert 

1. Status Członka Klubu Hodowców Vet Expert uzyskać mogą podmioty, które którym przysługuje 
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status Hodowcy, tzn. które należą do jednej z grup wskazanych w §1 lit (a) – (h) Regulaminu 

Klubu Hodowców Vet Expert. 

2. Przystąpienie do Klubu Hodowców Vet Expert wiąże się z koniecznością akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 

3. Podmiot, który jest zainteresowany przystąpieniem do Klubu Hodowców Vet Expert powinien 

wystąpić do VET PLANET o przyjęcie w poczet Członków Klubu Hodowców Vet Expert, 

przesyłając do VET PLANET wypełniony formularz rejestracyjny (przesłanie formularza 

powinno nastąpić za pośrednictwem strony internetowej adresem: https://vetexpert.eu/klub-

hodowcow). 

4. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, VET PLANET weryfikuje czy podmiot, który jest 

zainteresowany przystąpieniem do Klubu Hodowców Vet Expert ma status Hodowcy w 

rozumieniu §1 lit a) – h) Regulaminu Klubu Hodowców Vet Expert. Weryfikacja następuje w 

oparciu o ogólnodostępne serwisy administracji państwowej. W uzasadnionych przypadkach, 

na wezwanie VET PLANET, podmiot, który jest zainteresowany przystąpieniem do Klubu 

Hodowców Vet Expert zobowiązany jest do przesłania skanów dodatkowych dokumentów (w 

szczególności – w przypadku podmiotów prowadzących hodowle psów – certyfikat przydomka 

hodowlanego, lub rodowodu w wpisem, że pies ma uprawnienia reproduktora). 

5. Po pozytywnej weryfikacji posiadania statusu Hodowcy przez podmiot, który jest 

zainteresowany przystąpieniem do Klubu Hodowców Vet Expert, VET PLANET nadaje Kontu 

założonemu przez Hodowcę w Sklepie Internetowym status Konta Hodowcy. 

§ 3 Program „Wyprawki” 

1. VET PLANET oferuje Hodowcom, którzy spełnili wszystkie warunki, o których mowa w ust. 2 

poniżej, możliwość zamówienia darmowej wyprawki dla szczeniąt, składającej się z produktów 

przeznaczonych dla szczeniąt, dobranych przez VET PLANET (dalej jako „Wyprawka”), celem 

jej dalszego nieodpłatnego przekazania nabywcom szczeniąt (dalej: „Nabywca”) wraz z 

zakupionym szczenięciem pochodzącym z hodowli prowadzonej przez Hodowcę, który 

zamówił Wyprawkę. 

2. Wyprawkę otrzymać może Hodowca, który spełni łącznie następujące warunki: 

a) prowadzi hodowle psów zarejestrowaną w FCI, 

b) wyrazi zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, 

c) zarejestruje się w Sklepie Internetowym, 

d) dokona w ramach konta użytkownika w Sklepie Internetowym zakupów za kwotę nie 

mniejszą niż 1.000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych i 00/100) w okresie ostatnich 

sześciu miesięcy przez złożeniem Zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit e) 

niniejszego Regulaminu, 

e) Poinformuje VET PLANET, na piśmie na adres siedziby VET PLANET: ul. Brukowa 36 lok. 

2, 05-092 Łomianki lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres 
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hodowcy@vetexpert.eu o fakcie urodzenia się szczeniąt w hodowli prowadzonej przez 

Hodowcę (dalej jako „Zgłoszenie”), podając VET PLANET następujące informacje: 

i. dane Hodowcy, na które składają się: imię i nazwisko hodowcy, przydomek 

hodowli zgodnie z rejestrem ZKwP, adres prowadzonej hodowli, adres 

kontaktowy e-mail oraz telefon kontaktowy hodowcy, 

ii. liczba urodzonych szczeniąt, 

iii. rasa urodzonych szczeniąt, 

iv. data urodzenia szczeniąt.  

3. Każda Wyprawka składa się z: 

a) produktów Vet Expert przeznaczonych dla szczeniąt, dobranych przez VET PLANET ze 

względu na rasę urodzonych szczeniąt, jak np. karma, suplementy, kosmetyki i inne 

produkty. VET PLANET zastrzega sobie prawo do wyboru produktów znajdujących się 

w każdej Wyprawce wedle własnego uznania.  

4. VET PLANET zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych przez daną osobę, 

wskazanych w ust. 2 lit e) pkt i-iv powyżej, w szczególności poprzez weryfikację karty miotu, i 

udzielenia tej osobie odmowy przesłania Wyprawek na rzecz danej osoby.  

5. VET PLANET wysyła Wyprawki w ilości odpowiadającej ilości urodzonych szczeniąt na adres 

prowadzonej hodowli, podany przez Hodowcę, w terminie ustalonym z Hodowcą, nie krótszym 

jednakże niż 2 tygodnie od dnia otrzymania przez VET PLANET Zgłoszenia, o którym mowa w § 

3 ust. 2 lit. e) niniejszego Regulaminu. 

6. Warunkiem otrzymania Wyprawki przez Hodowcę jest ich przekazanie Nabywcom 

nieodpłatnie wraz z zakupionym przez Nabywców szczenięciem pochodzącym z hodowli 

prowadzonej przez Uczestnika. 

7. VET PLANET nie przewiduje zamiany Wyprawki na inne produkty, ani otrzymania przez 

Hodowcę, ani Nabywcę ekwiwalentu pieniężnego. 

8. Hodowca, który otrzymał Wyprawkę, zobowiązuje się do niesprzedawania i nieudostępniania 

w innej formie na rzecz innych podmiotów niż Nabywcy otrzymanych od VET PLANET 

Wyprawek lub ich elementów i nie wykorzystywania ich we własnym zakresie, a jedynie do 

przekazywania ich Nabywcom.  

9. W przypadku dokonania przez Uczestnika sprzedaży Wyprawki lub jej elementów, lub 

skorzystania z niej we własnym zakresie, VET PLANET zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

od takiego Hodowcy zapłaty kwoty stanowiącej równowartość korzyści, jaką Hodowca ten 

uzyskał w związku z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu. 

10. VET PLANET zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania Wyprawek z uzasadnionych 

przyczyn, zarówno leżących po stronie VET PLANET jak i po stronie Hodowcy, w tym w 

szczególności w przypadku: 

a) wyczerpania się puli Wyprawek 
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b) uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości informacji podanych przez Hodowcę, 

o których mowa w § 3 ust. 2 lit e) pkt i-iv powyżej,  

c) dokonania przez Hodowcę w ramach konta użytkownika w Sklepie Internetowym 

zakupów za kwotę nieprzekraczającą 1.000,00 zł netto (słownie: tysiąc złotych i 

00/100) w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed złożeniem Zgłoszenia, o który 

mowa w § 3 ust. 2 lit d) niniejszego Regulaminu, 

d) zamówienia przez Hodowcę więcej niż 10 (słownie: dziesięć) Wyprawek w przeliczeniu 

na każdą sukę objętą hodowlą w okresie jednego roku kalendarzowego, 

e) odmowę przedstawienia karty miotu przez Hodowcę w celu weryfikacji przesłanego 

Zgłoszenia na podstawie § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

f) naruszenia przez Uczestnika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, 

11. VET PLANET zastrzega sobie uprawnienie do wykluczenia danego Hodowcy z Programu 

„Wyprawki” w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 10 lit. b), d)-f) powyżej. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. VET PLANET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. VET 

PLANET poinformuje o zmianie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail 

skierowanej do Członków Klubu Hodowców Vet Expert.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje zastosowanie 

Regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresem: 

https://vetexpert.eu/sklep/regulaminy-sklepu.html. Polityka prywatności Sklepu 

Internetowego dostępna pod adresem: https://vetexpert.eu/sklep/polityka-

prywatnosci.html, jak również odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  
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