
Program „Stajnia partnerska Pro-Linen”


Program „Stajnia partnerska Pro-Linen” jest skierowany do ośrodków jeździeckich, stajni 
hodowlanych, rekreacyjnych i sportowych. Celem Programu jest nawiązanie relacji partnerskich 
między ośrodkiem jeździeckim a marką Pro-Linen oraz propagowanie zdrowego żywienia koni. 

Stajnie partnerskie otrzymują stały 15% rabat na asortyment dostępny w sklepie Pro-Linen-Shop 
(dla zamówień powyżej 600 zł wysyłka jest darmowa, program nie łączy się z promocjami 
obniżającymi cenę produktu oraz z „promocją na darmową wysyłkę powyżej 30kg”). Stajnie 
partnerskie otrzymują materiały marketingowe pozwalające utożsamić się z marką Pro-Linen, 
baner reklamowy, tabliczkę do stajni i grafikę do umieszczenia w social mediach. Dzięki 
Programowi właściciele stajni, pensjonariusze i osoby współpracujące ze stajnią mają możliwość 
korzystać z rabatu oraz stałego wsparcia dietetyka Pro-Linen. 


Regulamin Programu „Stajnia partnerska Pro-Linen” 

1. Program „Stajnia partnerska Pro-Linen” zwany jest dalej Programem.

2. Organizatorem Programu jest DTM Horses Dominik Ast zwany dalej Organizatorem.

3. Odbiorcami Programu są stajnie i ośrodki jeździeckie zwane dalej Stajniami.

4. Dołączenie do programu jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

5. Dołączyć do Programu można wysyłając e-mail na adres biuro@pro-linen.pl wpisując jako 

temat „Stajnia partnerska Pro-Linen”. W treści wiadomości napisz trochę więcej o Tobie i 
stajni, która ma dołączyć do programu,


6. Uczestnik Programu otrzymuje stały rabat 15% zwany dalej Rabatem.

7. Rabat naliczany jest od początkowej ceny detalicznej produktu.

8. Rabaty nie łączą się z promocjami obniżającymi cenę produktu oraz promocjami na produkty 

w Big Bagach. 

9. Rabaty nie łączą się z akcją promocyjną na darmową wysyłkę powyżej 30kg.

10. Minimalna wartość zamówienia w ramach Programu to 300 zł.

11. Dla zamówień powyżej 600 złotych zastosowanie ma darmowa dostawa.

12. Koszty wysyłki zamówień poniżej 600 złotych wynoszą 19 złotych za każde rozpoczęte 30 

kilogramów lub 105 złotych za paletę do 12 worków. 

13. Zamówienia składa się mailowo na adres biuro@pro-linen.pl powołując się na Program.

14. Zamówienia mogą być wysyłane wyłącznie na adres Stajni.

15. Zamówienia będą realizowane po ich opłaceniu.

16. W przypadku skorzystania w jednym zamówieniu z Programu oraz dodatkowej promocji, 

zamówienie zostanie rozłożone na dwa oddzielne, produkty objęte promocją zostaną 
obciążone kosztem wysyłki. 


17. Stajnie zapisujące się do Programu zobowiązują się do umieszczenia na terenie swojego 
ośrodka, w widocznym miejscu baneru reklamowego oraz tabliczki informującej o udziale w 
Programie. Baner oraz tabliczka zostaną dołączone do pierwszego zamówienia.


18. Stajnia zobowiązuje się do umieszczenia baneru i tabliczki w ciągu 14 dni od ich otrzymania i 
ekspozycji przez okres minimum 3 miesięcy od ostatniego złożonego zamówienia. 


19. Stajnia zobowiązuje się przesłać na adres mailowy biuro@pro-linen.pl zdjęć potwierdzających 
umieszczenie banera i tabliczki w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 


20. Stajnia zobowiązuje się w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, umieścić na fanpage 
ośrodka post z grafiką informującą o nawiązanej współpracy. Grafika powinna zostać 
przygotowana przez grafika Pro-Linen na prośbę Stajni. 


21. Nie spełnienie warunków z punktów 16,17,18 lub 19 oznacza natychmiastową rezygnację z 
udziału w Programie.


22. Rezygnację z udziału w Programie można składać mailowo na adres biuro@pro-linen.pl.

23. Stajnie mogą korzystać z nieodpłatnych porad dietetyka Pro-Linen wypełniając ankietę 

żywieniową na www.pro-linen.pl/ankieta-zywieniowa lub mailowo kaczmarek@pro-linen.pl.

24. Ceny detaliczne oznaczają ceny obowiązujące na www.pro-linen-shop.pl przed ich 

obniżeniem. Aktualny cennik detaliczny można również uzyskać za pośrednictwem maila 
biuro@pro-linen.pl.


25. Program wchodzi w życie z dniem 18.01.2021 i obowiązuje do odwołania przez Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez 

podania przyczyny. 
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