REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW OPTI LIFE
1. Postanowienia ogólne
- Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców Opti Life
- Klub Hodowców Opti Life jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów rasowych, którzy karmią swoje zwierzęta
karmą Opti Life
- Klub nie posiada osobowości prawnej
- Organizatorem Klubu jest firma B&T Hurtownia Zoologiczna Sp. z o.o. Błonie, ul. Produkcyjna 2, 55-330 Miękinia,
NIP 894-28-43-205
2. Zasady uzyskania członkostwa w Klubie
Członkiem Klubu Hodowców Opti Life może zostać:
- osoba posiadająca zarejestrowaną hodowlę psów rasowych w Związku Kynologicznym w Polsce (ZkwP) lub
w Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego (ZOND)
3. Rejestracja w Klubie
Rejestracja w Klubie wymaga przesłania poniższych dokumentów na adres e-mailowy Klubu Hodowców:
(klubhodowcy@anidis.pl)
- wypełniona karta członkowska,
- podpisane oświadczenie,
- skan lub kserokopia rejestracji przydomka hodowlanego,
- skan lub kserokopia rodowodu reproduktora;
Zgłoszenie członkostwa w Klubie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść niniejszego Regulaminu Klubu.
Rejestracja następuje w formie pisemnej (korespondencja kierowana na adres B&T Sp. z o.o. lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej kierowanej na adres klubhodowcy@anidis.pl
4. Korzyści dla członków Klubu Hodowców Opti Life
- bogata oferta karm Opti Life, która zaspokaja optymalnie potrzeby żywieniowe i psów a przez to zapewnia zdrowe,
piękne i pełne witalności zwierzęta
- każdy członek Klubu ma prawo nabywać na bardzo korzystnych warunkach karmę Opti Life, zamawiając ją poprzez
stronę internetową dostępną po zalogowaniu się do Klubu Hodowców,
- członkowie Klubu posiadający zarejestrowaną hodowlę otrzymują bezpłatne wyprawki dla szczeniąt
- całkowicie bezpłatna dostawa do domu zamówionej karmy
5. Wyprawki
- hodowca zobowiązany jest do poinformowania firmy B&T Sp. z o.o. o narodzinach szczeniąt (liczba i rasa) w swojej
hodowli, nie później niż w ciągu 30 dni od daty porodu przy użyciu formularza zgłoszenia miotu znajdującego się na
Anidis On-line (www.anidis.pl) w zakładce „Klub Hodowcy Opti Life – materiały”,
- po zgłoszeniu miotu hodowca otrzyma wyprawki, zawierające karmę Opti Life w opakowaniach 1kg, materiały
informacyjne na temat żywienia, miarkę do karmy i gadżety ( np. szczoteczka do zębów, woreczki na odchody )
- mioty zgłoszone po tym terminie nie otrzymują wyprawek,
- weryfikacja wielkości miotu odbywać się będzie na podstawie dostarczonej najpóźniej do 8 tygodnia po narodzinach
szczeniąt kopii protokołu przeglądu miotu (poczta tradycyjna lub e-mail),
- hodowca zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie i w całości nabywcom szczeniąt wyprawek Opti Life
- hodowca przekazuje firmie B&T Sp. z o.o. w terminie do 3 miesięcy od narodzin szczeniąt adres kontaktowy
(miejscowość, e-mail ,telefon) do klienta, który otrzymał wyprawkę Opti Life, abyśmy mogli powitać go w gronie
użytkowników Opti Life
- sprzedaż wyprawek dla szczeniąt skutkuje natychmiastowym usunięciem z klubu,
- na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku
6. Zamówienia i ceny
- zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę za pośrednictwem platformy Anidis On-line. Dostęp do
niej otrzymuje się po zarejestrowaniu się w Klubie Hodowców Opti Life
- realizacja zamówienia obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- ceny produktów objętych programem Klubu Hodowcy mogą ulec zmianie; członkowie klubu będą informowani
o ewentualnych zmianach cen i asortymentu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłanej na adres e-mail
udostępniony przez hodowcę.

7. Czego oczekujemy od członków Klubu
- stosowania produktów marki Opti Life w swojej hodowli
- zakupu karmy Opti life minimum 1x na kwartał
- polecania i promowania produktów Opti life
- edukowania nowych posiadaczy szczeniąt z zasad właściwego ich żywienia
Hodowca gwarantuje, że nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Klubie Hodowcy osobom trzecim.
8. Zakres odpowiedzialności
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich
9. Regulamin platformy On-line do składania zamówień dla Członków Klubu Hodowcy
- Klientami Platformy On-line mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane, w klubie Hodowców Opti Life
- Na platformie AniDis On-line po zalogowaniu się znajdują się aktualne informacje o produktach, ich aktualne ceny
i inne materiały informacyjne do pobrania ( np. ulotki )
- Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.anidis.pl przez zakładkę AniDis On-line 7 dni
w tygodniu i 24 h na dobę
- W celu złożenia zamówienia należy wybrać zamawiane produkty i termin dostawy
- Zmiany w zamówieniu lub jego anulowanie jest możliwe do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.
Wprowadzenie zmian jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 512-150-546
- Zamówienia złożone do godziny 10.00 w dzień powszedni, zostaną przekazane do realizacji tego samego dnia,
natomiast zamówienia złożone po tej godzinie lub w weekendy, zostaną przekazane do realizacji w następnym dniu
roboczym
- B&T Sp. z o.o. nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia zamawianego towaru
- Wysyłane produkty są fabrycznie nowe, stan opakowań jest sprawdzany przed wysyłką. W obecności kuriera należy
sprawdzić stan opakowania, w przypadku uszkodzenia worka należy spisać z Kurierem odpowiedni protokół
- W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem należy złożyć reklamację
telefoniczną pod numerem telefonu +48 512-150-546
- Klient nabywający towary poza działalnością gospodarczą (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez
podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od dnia sprzedaży, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie
- W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionych towarów, bez
kosztów pakowania i przesyłki, oraz zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie
zapakowany i nie uszkodzony na własny koszt. Jeżeli klient dokonał przedpłaty, otrzyma odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty. Zwrot towaru i wpłaconej kwoty powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
14 dni
- W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy sprzedaży, przed rozpoczęciem wysyłki towaru, otrzyma zwrot całości
wpłaconej kwoty.
10. Ochrona danych osobowych
- Każdy zarejestrowany Członek Klubu Hodowców Opti Life wypełnia oświadczenie o ochronie danych osobowych
- Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101
z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Członek Klubu Hodowców ma
prawo do wglądu swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest
B&T Sp. z o.o.
- Umowa sprzedaży zawierana jest między Członkiem Klubu Hodowców Opti Life a B&T Sp. z o.o.
- B&T Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe
wskutek przekazania przez Członka Klubu błędnych danych
- B&T Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które
uzyskały dostęp do konta Członka Klubu w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się
loginem i hasłem do konta
- Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby
pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw
Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r.
,poz.271 z późn. zm.)
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r

KARTA ZGOSZENIA DO KLUBU HODOWCÓW OPTI LIFE
Imię i nazwisko

Adres:
Ulica: ………………………………………………………………….
Miejscowość: ………………………………………………………
Kod pocztowy: ………………………………………………….

Przydomek hodowlany:

Telefon: ……………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………
Adres strony www: ………………………………………….

Nr rejestracji przydomka :

Rasa

Suki hodowlane

Stan hodowlany (sztuki)
Reproduktory
Szczenięta/młodzież

Weterani

Wstępując do Klubu Hodowców Opti Life zapewniam, że będę przestrzegać obowiązujących w nim zasad
współpracy, w tym:
- karmić moje psy (dorosłe i szczenięta) karmą Opti Life
- polecać karmę Opti Life nabywcom szczeniąt i przekazywać im bezpłatnie otrzymane wyprawki dla szczeniąt
- linię Opti Life Breeders stosować tylko do użytku własnego – nie sprzedawać osobom trzecim

Wypełnione i podpisane zgłoszenia prosimy wysyłać na adres : klubhodowcy@anidis.pl lub
B&T Hurtownia Zoologiczna Sp. z o. o.
Błonie, Produkcyjna 2
55-330 Miękinia
UWAGA: do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię potwierdzenia rejestracji przydomka hodowlanego .

Data: …………………………………

Podpis Hodowcy: ………………………………………..

