Regulamin kodów rabatowych „Rabat od lekarza weterynarii”
§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z kodów rabatowych udostępnianych w ramach programu
promocyjnego pod nazwą „Rabat od lekarza weterynarii” (dalej zwanego: „Programem”),
organizowanego przez VET PLANET Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Brukowej 36/2 (05092, Łomianki), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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 zwaną
„Organizatorem”).
2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 18 maja 2020 r. do
odwołania.
3. W sprawach związanych z Programem można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem email: help@vetexpert.pl bądź pod numerem telefonu: +48 22
833 74 46 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

§2 Warunki uczestnictwa w Programie
1. Z Programu może skorzystać klient sklepu internetowego VETEXPERT.EU/SKLEP (dalej zwanego:
„Sklepem Internetowym”) będący konsumentem, który zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował
jego treść. Skorzystanie z Programu przez klienta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest
możliwe pod warunkiem, że Produkty zostały mu zarekomendowane przez partnerską lecznicę
weterynaryjną (dalej zwaną: „Partnerską Lecznicą”) oraz że będzie je stosował je zgodnie z
zaleceniami udzielonymi przez lekarza weterynarii i regularnie konsultował kontynuację czy zmianę
postępowania z tą Partnerską Lecznicą.
2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez osobę, która
posługuje się Kodem Rabatowym, Organizator może zablokować możliwość dalszego
wykorzystywania Kodu Rabatowego przez tą osobę.

§3 Zasady działania Kodów Rabatowych
1. W czasie trwania Programu, Partnerskie Lecznice udostępniać będą swoim klientom kody (dalej
zwane: „Kodami Rabatowymi”) upoważniające do skorzystania z rabatu na produkty z kategorii „Z
rabatem od lekarza weterynarii” (dalej zwane: „Produktami w Promocji”) oferowane w Sklepie
Internetowym pod adresem https://vetexpert.eu/sklep/z-rabatem-od-lekarza-weterynarii/
2. Z rabatu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą skorzystać wyłącznie osoby spełniające warunki,
o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
3. Skorzystanie z Kodu Rabatowego jest możliwe do końca kwartału kalendarzowego, w którym Kod
Rabatowy został udostępniony przez Partnerską Lecznicę (ważność Kodu Rabatowego kończy się z
końcem kwartału kalendarzowego, w którym kod został udostępniony). Po upływie terminu ważności
Kodu Rabatowego, Partnerska Lecznica może udostępnić Klientowi kolejny Kod Rabatowy (ważny w

kolejnym kwartale kalendarzowym) o ile spełnione są warunki, o których mowa w § 2 ust. 1
Regulaminu.
4. Osoby spełniające warunki, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu mogą skorzystać z Kodu
Rabatowego wielokrotnie w okresie ważności Kodu Rabatowego (tj. do końca do końca kwartału
kalendarzowego, w którym Kod Rabatowy został udostępniony przez Partnerską Lecznicę).
5. W celu skorzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wymagane jest każdorazowe
wpisanie Kodu Rabatowego w procesie składania zamówienia na Produkty w Promocji w Sklepie
Internetowym. Kody Rabatowe nie łączą się z innymi promocjami (w tym nie łączą się z innymi
kodami rabatowymi).
6. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.

§4 Zakończenie Programu i zmiany Regulaminu
1. Organizator może zakończyć Program w dowolnym czasie bez podawania przyczyn, o czym
zobowiązany jest poinformować uczestników Programu na stronie Sklepu Internetowego.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, a o jego zmianie poinformuje na stronie
Sklepu Internetowego.

§5 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z
rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje regulamin Sklepu
Internetowego, jak również obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy KC (dotyczy to
w szczególności ochrony danych osobowych, zasad naliczania Kodów Rabatowych oraz postępowania
reklamacyjnego).

