
 

Regulamin Programu Höveler Club Card Polska 2018 

         1. Wprowadzenie 

Blattin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlec ul. Poznowicka1, 47-180 Izbicko, numer NIP 991-01-21-
633, numer REGON 531 58 3980, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział 
Gospodarczy KRS nr 0000033026, adres korespondencyjny Blattin Polska Sp. z o.o. Siedlec ul. 
Poznowicka1, 47-180 Izbicko, adres poczty elektronicznej: blattin@blattin.pl, tel. 077 4654 424. 
prowadzi Program Lojalnościowy – Höveler Club Card Polska 2018. 

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Programu Lojalnościowego – Höveler Club Card 
Polska 2018, a także sposób zakupu pasz, zbierania naklejek Höveler i ich wymiany na pasze objęte 
tym programem. 

      2. Postanowienia ogólne 

2.1 Za prowadzenie programu odpowiada  administrator strony www.hoeveler-sklep.pl  Uczestnik programu 
może dokonać wymiany kart Höveler Club Card na produkty objęte tym Programem poprzez punkty 
dystrybucyjne wymienione w pkt 2.5 regulaminu. 

2.2 Klient detaliczny – zwany dalej Uczestnikiem Programu - za pośrednictwem podmiotów wymienionych w pkt 
2.5 otrzymuje kartę - Höveler Club Card 

2.3 Uczestnik Programu otrzymuje za każdy zakupiony worek paszy granulowanej podstawowej (25 kg) lub musli 
(20 kg) wymienionych w załączniku nr 1 -  naklejkę Höveler . 

2.4 Po zakupie i uzbieraniu 9 (dziewięciu) naklejek - za produkty objęte programem Uczestnik Programu otrzymuje 
1 (jeden) worek paszy podstawowej (EF PferdeMusli, Getreide Mix Gold, Reform Mix, lub Vollkorn-D-Mix) za 
1,08 zł. brutto 

2.5 Naklejki dostępne są: 
 u dystrybutorów i w sklepach współpracujących z Blattin Polska Sp. z o.o. wymienionych na stronie 

internetowej: http://www.hoeveler.pl/dystrybucja/ 
 u doradców żywieniowych firmy Blattin Polska Sp. z o.o. 
 przy zakupie w sklepie internetowym https://hoeveler-sklep.pl/ 
 przy zakupie bezpośrednim w Blattin Polska Sp. z o.o. lub Magazynach Firmowych 

2.6  Kartę Höveler Club Card z zebranymi naklejkami oraz Kartą Rejestracyjną Programu Höveler Club Card Polska 
2018 (stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu) należy odesłać najpóźniej do dnia 10.01.2019r. na adres: 
Blattin Polska Sp. z o.o. ul. Poznowicka1, 47-180 Izbicko, z dopiskiem: Höveler Club Card,  

2.7  Po otrzymaniu i weryfikacji kart - Höveler Club Card i Karty Rejestracyjnej - prowadzący program tj. Blattin 
Polska Sp. z o.o. przekaże do wskazanego dystrybutora lub dostarczy dla Uczestnika Programu na wskazany 
adres zamówioną w Karcie Rejestracyjnej paszę. 

2.8 Miejscem realizacji programu jest siedziba Blattin Polska Sp. z o.o. 
2.9 Program trwa do 31.12.2018r 

      3. Wymiana punktów na produkty objęte Programem i ich wysyłka 

3.1 Wysyłka produktu w ramach Programu Lojalnościowego do dystrybutora sklepu odbywa się łącznie ze 
złożonym wcześniej przez niego zamówieniem. 

3.2 Wysyłka produktu w ramach Programu Lojalnościowego będzie zrealizowana do dystrybutora lub istnieje 
możliwość odbioru osobistego w Magazynie Głównym Blattin Polska Sp. z o.o. lub w punkcie sprzedaży 
(Dystrybucji) wymienionym w punkcie 2.5, po uprzednim zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia o tym, że 
produkt został przygotowany do odbioru. 

3.3 Jeżeli Uczestnik Programu życzy sobie wymiany Höveler Club Card na gratisowy worek paszy z dostawą pod 
wskazany indywidualnie (poza miejscami dystrybucji) adres ponosi koszty wysyłki. 

http://www.hoeveler.pl/dystrybucja/


 

3.4 Koszty wysyłki są zgodne z cennikiem umieszczonym na stronie www.hoeveler-sklep.pl w zakładce „Warunki 
dostawy”. 

3.5 Produkty wysyłamy zgodnie z adresem doręczenia podanym przy zamówieniu wpisanym na Karcie 
Rejestracyjnej Programu Höveler Club Card Polska 2018. 

3.6 Jeśli zamówiona pasza promocyjna nie jest dostępna, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie 
powiadomiony. 

3.7 Zarządzający Programem  zastrzega sobie prawo do odmowy wydania paszy promocyjnej, gdy odstąpią 
Państwo od Programu (nie dostarczą prawidłowo wypełnionej Karty Rejestracyjnej Programu Höveler Club 
Card Polska 2018 w terminie określonym w regulaminie) lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia 
woli. 

      4. Uczestnicy 

4.1 Uczestnikiem Programu może być każdy klient detaliczny, który dokonał zakupu w punktach dystrybucji 
wymienionych w pkt 2.5 

4.2 Informacje dotyczące Programu są dostępne w Zakładce "Club Card" na stronie 
http://www.hoeveler.pl/club-card/ 

4.3 O wszystkich innych informacjach dotyczących Programu poinformujemy Państwa za pomocą komunikatów 
na stronie www.hoeveler.pl lub przesyłane w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer 
telefonu, który wskażą Państwo w Karcie Rejestracyjnej Programu. 

4.4 W programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Blattin Polska Sp. z o.o 

      5. Przyznawanie Naklejek Höveler 

5.1 W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.3, zostaną Państwu przyznane naklejki 
5.2 Naklejki nie podlegają wymianie na pieniądze. Naklejki nie są pieniądzem elektronicznym. 
5.3 Punkt Dystrybucyjny otrzyma od Blattin Polska Sp. z o.o. naklejki do zamówień złożonych do dnia 10.12.2018r. 

w ilości zgodnej z zamówionymi  workami podlegającymi promocji. 
5.4 Punkt Dystrybucyjny otrzyma od Blattin Polska Sp. z o.o. zamówione drogą elektroniczną Karty Höveler Club 

Card w celu przekazania uczestnikom programu. 

     6. Wygaśnięcie Programu 

6.1 Jeśli nie postanowiono inaczej Program Lojalnościowy – Höveler Club Card Polska 2018 wygasa z dniem 
31.12.2018r 

6.2 Gdy nie zostanie spełniony warunek zawarty w pkt 2.7 

     7. Ustanie uczestnictwa w Programie 

7.1 Z ważnych powodów Blattin Polska Sp. z o.o. może zawiesić lub wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w 
Programie. 

7.2 Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie 
nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. 

7.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych naklejek. 
7.4 Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego 

funkcjonowania Programu. 

      8. Postanowienia końcowe 

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest 
prawo polskie. 

Program wchodzi z dniem 2 sierpnia 2018 r. 

http://www.hoeveler.pl/club-card/

