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Regulamin Klubu Hodowców
„BLUE BUFFALO”
1. Cele Klubu Hodowców „BLUE BUFFALO”
Klub Hodowców „BLUE BUFFALO” zrzesza polskich hodowców psów
rasowych. Celem Klubu jest wspieranie hodowców w ich działaniach
hodowlanych, a myślą przewodnią jest troska o psy oraz propagowanie
najwyższych standardów w zakresie ich żywienia.
Członkowstwo w Klubie zapewnia bardzo dogodne warunki zakupu
produktów marki Blue Buffalo i upoważnia do korzystania z wielu innych
przywilejów Klubowych.

2. Kto może zostać członkiem Klubu Hodowców
„BLUE BUFFALO”?
Członkiem
Klubu
może
zostać
każda
osoba
posiadająca
psa
zarejestrowanego w Związku Kynologicznym w Polsce lub innej organizacji
kynologicznej na świecie, która podlega FCI. Do zarejestrowania
członkowstwa w Klubie niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz
dołączenie obustronnej kserokopii rodowodu psa lub psów, które stanowią
własność lub współwłasność kandydata na Członka Klubu. Jeżeli pies jest w
trakcie oczekiwania na wydanie rodowodu należy dołączyć kserokopie
metryki i numer rejestracji oddziałowej. Po wypełnieniu karty zgłoszenia do
Klubu Hodowców każdemu przyjętemu Członkowi przyznany zostanie
indywidualny numer, pod którym będzie znajdować się dokumentacja
obrazująca przebieg współpracy. Każdy przyjęty Członek otrzyma kartę
członkowską, która jest identyfikatorem Członka Klubu. Jest niezbędna do
korzystania z przywilejów klubowych podczas zakupów na wystawach.
Hodowca nie może użyczać swojej karty członkowskiej osobom trzecim.
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3. Przywileje i zobowiązanie wynikające z
członkowstwa w Klubie Hodowców „BLUE
BUFFALO”:














Przywileje:
Możliwość zakupu produktów marki Blue Buffalo w specjalnych
cenach dla hodowców. Zawierają one 17% rabat na wszystkie formuły
karm od sugerowanych cen detalicznych.
Bezpłatna dostawa do domu przy zakupie karmy powyżej kwoty 200 zł.
Bezpłatne wyprawki dla szczeniąt opuszczających hodowle.
Specjalne oferty okolicznościowe – jeszcze niższe ceny!
Członkowie, którzy będą regularnie dokonywać zakupu karmy będą
dodatkowo premiowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Zobowiązania:
Hodowca zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek marki, polecać
produkty Blue Buffalo innym hodowcom, nabywcom szczeniąt oraz
udzielać tym osobom niezbędnych informacji o produktach marki Blue
Buffalo.
Członek Klubu zobowiązuję się do zakupu karmy przynajmniej raz na
3 miesiące, ale nie mniej niż 10 kg dla ras małych, 20 kg dla ras
średnich oraz 40 kg dla ras dużych.
Hodowca zobowiązuje się przekazywać kompletne wyprawki dla
szczeniąt ich nabywcom.
Członek Klubu zobowiązuje się, że nie będzie odsprzedawał produktów
oraz wyprawek dla szczeniąt dostępnych wyłącznie dla hodowców.

4. Wyprawki dla szczeniąt „BLUE BUFFALO”
Hodowca zarejestrowany w Klubie Hodowców „BLUE BUFFALO” chcący
otrzymać wyprawki dla szczeniąt zobowiązany jest do poinformowania Klubu
w ciągu 28 dni o narodzinach szczeniąt. Wczesna rejestracja pozwoli na
terminowe dostarczenie wyprawek. Formularz zgłoszenia miotu dostępny jest
na stronie internetowej www.bluebuffalo.pl. Wraz z formularzem należy
dostarczyć kserokopię karty miotu bądź przekazać ją do Klubu najpóźniej w
ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia szczeniąt. Dokumenty należy przesłać
drogą elektroniczną na adres e-mail: klub@bluebuffalo.pl lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby firmy: CANIFEL Dorota
Wirska, ul. Powstańców Wlkp. 5, 62-040 Puszczykowo.
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 Wyprawka dla szczenięcia to 0,5 kg karmy dla szczeniąt ras małych,
1,0 kg dla ras średnich bądź dużych.
 Koszt wysyłki do hodowcy bezpłatnych wyprawek pokrywa Klub
Hodowców. Wyprawki zostaną wysłane w ciągu 2 tygodni od
otrzymania formularza zgłoszenia miotu.
 Kartę wyprawki wypełnioną przez hodowcę i nowego właściciela
szczenięcia należy odesłać do Klubu w ciągu miesiąca od daty
przekazania szczenięcia. Odesłanie wypełnionych kart wyprawek oraz
kserokopii karty miotu jest równoznaczne z rozliczeniem się z
pobranych wyprawek.
 Mioty, które nie zostaną zgłoszone w terminie do 28 dni od daty
narodzin szczeniąt nie otrzymają wyprawek.
 Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wyprawek dla
następnych miotów zgłoszonych przez hodowcę, jeżeli nie otrzyma w
umówionym terminie kserokopii karty miotu oraz wypełnionych kart
wyprawek z poprzedniego miotu.
 Za wyprawki sprzedane lub nieprzekazane za potwierdzeniem
dołączonym do opakowań nowemu właścicielowi szczenięcia hodowca
będzie musiał zapłacić kwotę w wysokości 40 zł za jedną wyprawkę dla
ras małych oraz 80 zł za jedna wyprawkę dla ras średnich bądź
dużych.

5. Zasady dostawy i płatności:
 Zamówienia na karmę można składać telefonicznie pod numerem
+48 666 164 455 lub drogą e-mail na adres klub@bluebuffalo.pl,
zawsze należy podać swój numer karty członkowskiej.
 Dostawy produktów do Członków Klubu realizowane są wysyłkowo
przez firmę kurierską lub bezpośrednio przez przedstawiciela
regionalnego danego regionu.
 Przy zamówieniach karmy Blue Buffalo za kwotę co najmniej 200 zł
hodowca nie ponosi kosztów wysyłki (za wyjątkiem kosztów pobrania
przy wyborze opcji „płatność przy odbiorze”).
 Przy zamówieniach karmy Blue Buffalo za kwotę mniejszą niż 200 zł a
wyższą od 100 zł hodowca ponosi zryczałtowany koszt wysyłki w
wysokości 10 zł (plus ewentualny koszt pobrania przy wyborze opcji
„płatność przy odbiorze”).
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 Przy zamówieniach karmy Blue Buffalo za kwotę mniejszą niż 100 zł
hodowca ponosi zryczałtowany koszt wysyłki w wysokości 20 zł (plus
ewentualny koszt pobrania przy wyborze opcji „płatność przy
odbiorze”).
 Przedpłata na rachunek bankowy powoduje, że hodowca nie ponosi
kosztów pobrania
Citibank Handlowy : 41 1030 0019 0109 8530 0020 8323
 Opłata za pobranie, w przypadku wyboru opcji „płatność przy
odbiorze” wynosi 10 zł i jest niezależna od wielkości zamówienia.
 W przypadku dostawy realizowanej przez przedstawiciela regionalnego
istnieje możliwość płatności gotówką.

6. Postanowienia końcowe:
 Organizatorem Klubu Hodowców jest firma CANIFEL Dorota Wirska z
siedzibą przy ulicy Powstańców Wlkp. 5, 62-040 Puszczykowo,
wyłączny importer marki Blue Buffalo Company, Ltd.
 Firma CANIFEL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Klubu
Hodowców „BLUE BUFALLO” lub zakończenia jego działalności w
dowolnym terminie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.
 Ceny produktów mogą ulec zmianie – o każdej zmianie Członkowie
Klubu zostaną poinformowani za pomocą drogi e-mal.
 Organizator Klubu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie
Firm Kurierskich i Poczty Polskiej.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2010r.
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