
REGULAMIN
PROGRAMU POLECEŃ



Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba będąca Klientem w rozumieniu regulaminu 
Serwisu https://psibufet.pl/regulamin, która wyraziła zgodę na brzmienie niniejszego regulaminu 
(dalej: Uczestnik).

3.    

Regulamin określa także warunki korzystania z innych rabatów i zniżek w Serwisie przez klientów 
(dalej: Korzystający).

4.    

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ I udzielania rabatów

1.    Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki programu poleceń (dalej: Program), którego 
organizatorem jest FEEDWELL SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Siennej 64 w Warszawie (00-825), 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe 
przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000810190, NIP: 1133005563, REGON: 384694137, kapitał zakładowy: 
40.000 zł (dalej: Organizator).

Celem Programu jest promocja subskrypcyjnej usługi dostawy pożywienia dla psów (dalej: Usługa), 
oferowanej w sklepie internetowym psibufet.pl (dalej: Serwis).

2.    

§1. przepisy wstępne

1.    Organizator może organizować czasowe promocje skutkujące obniżką ceny Usługi w Serwisie, 
które mogą polegać w szczególności na  udostępnieniu kodów rabatowych (dalej: Rabat).

Organizator ogłaszając uruchomienie Rabatu określa wysokość wiążącej się z nim zniżki oraz czas 
jego obowiązywania. Jeśli czas obowiązywania nie został określony, do jego odwołania przez 
Organizatora lub dezaktywacji kodu rabatowego.

2.    

Równowartość Rabatów nie podlega wymianie na gotówkę oraz przeniesieniu na osoby trzecie.3.    

§2. Zasady ogólne udzielania rabatów i zniżek
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Jeżeli Organizator udziela kilka Rabatów w jednym momencie, nie podlegają one łączeniu.4.    

Jeśli Organizator nie postanowił inaczej, Rabat uprawnia wyłącznie do zniżki na pierwsze 
zamówienie w Serwisie dokonywane przez Korzystającego z zastrzeżeniem, że wykorzystanie 
danego Rabatu przez uczestnika danego gospodarstwa domowego, uniemożliwia jego 
wykorzystanie (lub jakiegokolwiek innego Rabatu) przez inną osobę wchodzącą w jego skład.
W przypadku wątpliwości uważa się, że podanie przy rejestracji tego samego numeru telefonu, 
adresu e-mail lub adresu dostawy, przesądza o uczestnictwie osób, których to dotyczy w tym 
samym gospodarstwie domowym.

5.    

1.    Istotą Programu jest udzielenie Uczestnikowi korzyści w postaci zniżki na produkty Organizatora 
(dalej: Premia) w zamian za polecenie zakupów w Serwisie innemu klientowi, skutkujące 
dokonaniem przez niego zakupu (dalej: Polecony).

§3. Premia dla Polecającego w ramach Programu
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I.     adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 12a, 03-934,  Warszawa

iI.     adres poczty elektronicznej: kontakt@psibufet.pl

1.    Uczestnik lub Polecony mogą zgłaszać reklamacje co do Programu, zaś Korzystający co do 
Rabatów, za pośrednictwem następujących danych: 

5.    Z uprawnienia do wykorzystania Premii należy skorzystać w terminie 1 roku od dnia nabycia prawa 
do niej, po czym wygasa.

6.    Prawo do Premii nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie i nie podlega zamianie na gotówkę.

7.    W ciągu jednego roku kalendarzowego Uczestnik nie może nabyć prawa do Premii przekraczającej 
1000 zł. Po osiągnięciu w danym roku kalendarzowym progu 1000 zł, aż do jego zakończenia 
Premia nie będzie naliczana, nawet jeśli Uczestnik wypełni warunki, o których mowa w niniejszym 
paragrafie.

1.    Polecony dokonujący zakupów w warunkach uprawniających Polecającego do uzyskania Premii, 
otrzymuje rabat w wysokości 50% ceny na pierwszą dostawę pożywienia dla psów w ramach Usługi. 
Rabat ten naliczany jest automatycznie poprzez posłużenie się kodem rabatowym, o którym mowa 
w § 3 ust. 2.

2.    Do rabatu określonego w ust. 1 stosuje się zasady określone w § 2.

§4. Korzyści dla Poleconego w ramach Programu

§5. Reklamacje

I.     gdy Polecony skorzystał z prawa do odstąpienia do umowy,

iI.     gdy Polecony skorzystał z „Gwarancji czystej miski” określonej w regulaminie Serwisu, 
rezygnując z zamówienia,

Identyfikacja Poleconego jako przyporządkowanego do Uczestnika, następuje przez użycie przez 
Poleconego przy pierwszym zakupie kodu rabatowego podanego Uczestnikowi, indywidualnego
dla Uczestnika.

2.    

Premia 50 zł za każdego pozyskanego Poleconego, który dokona zakupów w Serwisie.
Premia naliczana jest jako rabat przy kolejnym zamówieniu dokonywanym przez Uczestnika. 
Naliczenie Premii następuje w momencie, gdy Polecony opłacił i odebrał zamówienie dokonane
przy użyciu kodu rabatowego wskazanego w ust. 2.

3.    

Premia nie jest należna:4.    

iIi.     od kolejnych zakupów w Serwisie przez tego samego Poleconego, nawet gdyby 
zarejestrował kolejne konto w Sklepie,

iV.     gdy ten sam Uczestnik sam założył inne konto w Serwisie i usiłował skorzystać ze zniżki, 
chociażby wiązało się to z pozorowaniem dokonania zakupu przez inną osobę.
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2.    Zgłaszający reklamację powinien w szczególności podać identyfikujące go dane oraz informacje 
umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości (w szczególności wskazanie zdarzeń,
które zdaniem Uczestnika (Poleconego) lub Korzystającego, wbrew niniejszemu Regulaminowi,
nie zostały uwzględnione przy udzieleniu Rabatu.

3.    Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby 
w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym 
terminie o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Organizator ma prawo zmiany brzmienia Regulaminu lub jego uchylenia, w tym także zakończenia 
Programu.

3.    

1.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w sposób opisany w Polityce Prywatności: 
https://psibufet.pl/polityka-prywatnosci.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu
oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2.    

§6. Postanowienia końcowe

Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie 
głównej Sklepu oraz powiadomienia Uczestników za pomocą poczty elektronicznej.

4.    


