Regulamin Klubu Hodowcy Nero Gold – Psy
Warunki uczestnictwa:
1. Członkiem Klubu Hodowcy Nero Gold (dalej w skrócie KHNG) może zostać osoba, która jest już członkiem
Polskiego Związku Kynologicznego lub innej organizacji kynologicznej, działającej zgodnie z przepisami prawa
polskiego i zarejestrowała w niej swoją hodowlę.
2. Warunkiem przystąpienia do KHNG jest dostarczenie do siedziby firmy Smacznachwila.pl P.Bania Sp. J.,
ul. Armii Krajowej 4a, 35-307 Rzeszów (dalej zwanej organizatorem KHNG) lub przesłanie na adres poczty
elektronicznej: sklep@nerogold.pl prawidłowo wypełnionego Formularza Uczestnictwa wraz z kopią
rejestracji przydomka hodowlanego wydanego przez Polski Związek Kynologiczny lub inną organizację
kynologiczną.
3. Dostarczenie/przesłanie Formularza Uczestnictwa wraz z kopią przydomka hodowlanego nie jest
równoznaczne z przyjęciem do KHNG. Potwierdzeniem przyjęcia do KHNG jest otrzymanie od organizatora
dokumentu z nadanym numerem uczestnika.
Przywileje Uczestników Klubu Hodowcy Nero Gold:
1. Dostęp do wszystkich karm marki Nero Gold w opakowaniach większych niż 12 kg (worki 18 kg, big bag)
będących w bieżącej ofercie organizatora KHNG.
2. Ekskluzywna oferta rabatowa na karmy marki Nero Gold przeznaczone dla psów, i tak:
• przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty brutto 300 zł – rabat 10 %
• przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty brutto 500 zł – rabat 15 %
• przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty brutto 700 zł – rabat 20 %
• przy jednorazowym zakupie powyżej kwoty brutto 1000 zł – rabat 25%
3. Możliwość zamieszczenia bezpłatnej informacji o prowadzonej hodowli na oficjalnej stronie karm
Nero Gold (www.nerogold.pl) prowadzonej przez organizatora KHNG.
4. Możliwość otrzymania bezpłatnych wyprawek dla szczeniąt przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.
5. Dostęp do okresowych promocji na inne produkty będące w bieżącej ofercie organizatora KHNG.
Obowiązki Uczestników Klubu Hodowcy Nero Gold
1. Uczestnik KHNG będzie żywił psy pozostające w hodowli karmami Nero Gold oraz będzie polecał w/w karmy
nowym właścicielom szczeniąt.
2. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika KHNG strony internetowej własnej hodowli
zobowiązany jest on do umieszczenia logo Nero Gold z linkiem do strony www.nerogold.pl na
głównej stronie internetowej hodowli w ciągu 14 dni od daty otrzymania od organizatora KHNG
dokumentu potwierdzającego nadanie numeru Uczestnika KHNG.
3. Hodowca zobowiązany jest do:
 zakupu karmy Nero Gold za kwotę min. 900 zł brutto/kwartał lub za kwotę min. 300 zł brutto/m-c,
 do reklamowania i polecania produktów Nero Gold podczas wystaw, pokazów, prezentacji, zawodów,
4. Hodowca gwarantuje, że nie będzie odsprzedawał produktów marki Nero Gold dostępnych wyłącznie dla
członków Klubu osobom trzecim.
5. W przypadku śmierci, odsprzedania lub zakupienia kolejnego psa członkowie Klubu mają obowiązek
powiadomić o tym fakcie Klub w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia.
6. Brak wymaganych zakupów w kwartale lub miesiącu skutkuje wygaśnięciem uczestnictwa w Klubie bez
powiadomienia.
Warunki otrzymania bezpłatnych wyprawek Nero Gold dla szczeniąt
1. Pozostawanie Uczestnikiem KHNG w momencie urodzenia szczeniąt.
2. Karmienie szczeniąt oraz suki hodowlanej przez cały okres ciąży i laktacji karmami Nero Gold.

3. Przekazanie informacji do organizatora KHNG o narodzinach szczeniąt w prowadzonej hodowli, nie później
niż w ciągu 30 dni od daty porodu.
4. Przekazanie nieodpłatne otrzymanych od organizatora KHNG wyprawek nabywcom szczeniąt, przy czym
niedopuszczalne jest jednoczesne przekazywanie wyprawek innych firm.
5. Przekazanie organizatorowi KHNG na adres poczty elektronicznej sklep@nerogold.pl w ciągu 2 dni od
wydania wyprawki danych kontaktowych (adres, numer telefonu) do nowego właściciela szczenięcia.
6. Dostawa zamówionych wyprawek może nastąpić wyłącznie z jednoczesnym zamówieniem karmy.
7. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku.
Inne postanowienia:
1. Organizator KHNG zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika KHNG bez podania przyczyny.
2. Organizator KHNG zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników KHNG.
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