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R E G U L A M I N 
 
 
 

   Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez portal "Koo dla Ciebie" (zwany dalej Portalem) umieszczony pod adresem 
www.kondlaciebie.pl, prowadzony przez: 

FERSTIL  
Agata Świechowicz  

ul. Górna 16h/4  
71-218 Bezrzecze 
NIP: 8513005840  

REGON:321168662 
 
§ 1.  Formularz zgłoszeniowy: 
 

a. Zamawiający zgłaszając do sprzedaży konia zobowiązany jest do odręcznego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego, podpisania 
go i przesłania jego skanu pocztą elektroniczną.  

b. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Zamawiający potwierdza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, zgłaszany koo jest 
jego wyłączną własnością, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego czy 
egzekucyjnego,  nie stanowi przedmiotu zastawu, posiada dokument hodowlany (paszport). Zamawiający oświadcza, że podany w 
Formularzu zgłoszeniowym stan zdrowia konia jest zgodny ze stanem faktycznym i ponosi odpowiedzialnośd za zatajenie lub 
nienależyte poinformowanie o stanie zdrowia zbywanego konia. 

c. W przypadku potrzeby zmiany danych, ceny czy zamawianego pakietu, należy wysład kolejny Formularz zgłoszeniowy z 
zaznaczeniem opcji: "Aktualizacja danych Zamawiającego" lub "Aktualizacja danych konia", który wejdzie w życie z kolejnym 
okresem rozliczeniowym. Inne formy zgłaszania zmian w formularzu nie będą akceptowane! 

d. Zamawiający wypełniając Formularz zgłoszeniowy tym samym zgadza się na przekazywanie wszystkich danych dotyczących konia 
potencjalnym klientom oraz na publikację ich w Internecie oraz prasie. 

e. W momencie otrzymania przez Portal poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, kompletu materiałów prezentujących 
konia i zaksięgowaniu na koncie Portalu opłaty za wybrane przez Zamawiającego usługi, Portal niezwłocznie odeśle drogą 
elektroniczną na adres Zamawiającego Potwierdzenie zgłoszenia konia. Jeśli Formularz zgłoszeniowy, materiały prezentujące konia 
lub opłata nie będą kompletne lub niezgodne z regulaminem, rozpoczęcie wykonania zlecenia zostanie wstrzymane do momentu 
uzupełnienia przez Zamawiającego braków wskazanych przez Portal .  

f. W interesie Zamawiającego leży uaktualnianie informacji zawartych w wysłanym przez niego Formularzu zgłoszeniowym, ponieważ 
to na Zamawiającym spoczywa wszelka odpowiedzialnośd za zgodnośd danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym.    

§ 2.  Materiały prezentujące konia: 
 

a. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Portalowi wraz z Formularzem zgłoszeniowym 7 dobrej jakości zdjęd 
przedstawiających konia w pozycji zootechnicznej, idącego w prawo w 3 chodach podstawowych oraz idącego w lewo w 3 chodach 
podstawowych. Zamawiający dostarczy także Portalowi film przedstawiający konia w ruchu w 3 chodach podstawowych idącego w 
obu kierunkach.  

b. Zamawiający udziela niewyłącznej licencji na modyfikowanie, wykorzystywanie i publikowanie przez Portal nadesłanych 
materiałów. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do udzielenia niniejszej licencji.  

c. Zamawiający może zlecid wykonanie powyższych materiałów Portalowi za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł od konia, 
powiększone o koszty dojazdu, ustalane indywidualnie w zależności od lokalizacji stajni. Płatności należy dokonad bezpośrednio u 
osoby wykonującej sesję na wskazanym przez Zlecającego miejscu. Wszystkie materiały wykonane podczas sesji będą wyłączną 
własnością Portalu "Koo dla Ciebie" i zostanie naniesiony na nie znak wodny z logiem Portalu. Mogą byd wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby Portalu oraz promocji danego konia. Wykorzystywanie materiałów przygotowanych przez Portal wymaga 
uzyskania każdorazowo zgody, a w przypadku jej nieuzyskania wykorzystywanie jest zabronione. 

§ 3.  "Certyfikat Koo dla Ciebie" 
 

a. Jeśli zgłaszany koo spełnia warunki certyfikacji może zostad zgłoszony przez Zlecającego do przydzielenia mu odpowiedniego 
stopnia "Certyfikatu Koo dla Ciebie". Posiadanie Certyfikatu gwarantuje lepsze promowanie konia na Portalu "Koo dla Ciebie", 
wskazuje potencjalnym klientom wysokie kwalifikacje prezentowanego konia i gwarantuje, że koo posiada odpowiednia 
dokumentacje weterynaryjną lub sportową.  

b. By uzyskad wybrany stopieo Certyfikatu koo musi spełniad poniższe warunki:  
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c. Do uzyskania Certyfikatu konieczne jest wypełnienie Formularza zgłoszenia konia do certyfikacji, przedstawienie wymaganej 

dokumentacji konia w celu jej weryfikacji oraz zaprezentowanie konia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Portalowi. 

d. Portal może odmówid nadania Certyfikatu w przypadku: zbyt słabej oceny konia przez Portal, nie posiadania przez Zamawiającego 
kompletu dokumentów wymaganych na dany stopieo Certyfikatu, wykrycia nieprawidłowości w wypełnionym Formularzu 
zgłoszenia konia do certyfikacji lub zatajenia stanu faktycznego konia przez Zamawiającego.  

e. Opłata za jednorazowe nadanie Certyfikatu "Koo dla Ciebie" to 15 zł powiększone o koszty dojazdu ustalane indywidualnie w 
zależności od lokalizacji stajni. Płatności należy dokonad bezpośrednio u osoby wykonującej certyfikację na wskazanym przez 
Zlecającego miejscu. W przypadku wykonywania certyfikacji podczas sesji zdjęciowej, także zleconej Portalowi, koszty dojazdu 
naliczone zostaną jednokrotnie.  

f. W przypadku zmiany Certyfikatu należy wysład kolejny Formularz zgłoszenia konia do certyfikacji z zaznaczeniem opcji: "Zmiana 
stopnia Certyfikatu", przedstawid wymaganą dokumentację drogą elektroniczną oraz uiścid ponownie opłatę za wydanie 
Certyfikatu. 

g. W przypadku uzyskania przez konia Certyfikatu informacja o jego nadaniu zacznie wyświetlad się na Portalu "Koo dla Ciebie" w ciąg 
5 dni roboczych od daty jego nadania. 

h. Okres ważności nadanego Certyfikatu wynosi rok. Po upływie roku Zamawiający by odnowid Certyfikat musi ponownie wypełnid 
Formularz zgłoszenia konia do certyfikacji z zaznaczeniem opcji "Przedłużenie Certyfikatu", uiścid opłatę oraz przedstawid 
wymaganą dokumentację i konia.   

i. Jeśli Zamawiający chwilowo wycofa certyfikowanego konia ze sprzedaży, a następnie znów będzie chciał korzystad z usług Portalu, 
to wraz z Formularzem zgłoszeniowym musi wysład Formularz zgłoszenia konia do certyfikacji z zaznaczeniem opcji "Przywrócenie 
Certyfikatu". Jeśli wcześniejsza dokumentacja konia będzie wskazywad, że posiadał Certyfikat i jest on jeszcze ważny, to zostanie 
on przywrócony danemu koniowi bez dodatkowych formalności oraz opłaty.  

j. Opłaty za Certyfikat są wnoszone za jego wydanie i nie podlegają zwrotowi po zakooczeniu usługi.   

§ 4.  Obowiązki Portalu: 
 

a. Portal dołoży wszelkich starao prowadzących do sprzedaży konia.  

b. Portal zapewnia umieszczenie konia na swojej stronie pod adresem www.kondlaciebie.pl w przeciągu 5 dni roboczych od dnia 
spełnienia wszystkich opisanych w niniejszym Regulaminie wymagao.  
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c. Portal zobowiązuje się raz w miesiącu umieszczad ogłoszenia o sprzedaży konia lub je wznawiad na innych portalach 
ogłoszeniowych według wykupionego przez Zamawiającego pakietu: 

 

d. Portal na zamówienie Zlecającego umieści ogłoszenie o sprzedaży konia w prasie specjalistycznej. Zamawiający może skorzystad z 
tej opcji zaznaczając odpowiadający mu magazyn w Formularzu zgłoszeniowym: 

 

e. Do ogłoszenia w prasie Portal wykorzysta informacje i materiały nadesłane z Formularzem zgłoszeniowym. Nadesłanie Formularza 
przed 10 dniem miesiąca spowoduje pojawienie się ogłoszenia we wskazanym magazynie w wydaniu na miesiąc następny. 
Nadesłanie Formularza po 10 dniu miesiąca spowoduje przesunięcie  druku ogłoszenia w magazynie o kolejny miesiąc.  
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f. Portal będzie rozsyłał oferty sprzedaży konia do zainteresowanych lub współpracujących hodowców.  

g. Portal zapewnia aktywne reklamowanie Portalu "Koo dla Ciebie" w celu podniesienia szans na sprzedaż konia.  

h. Portal zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o istotnych faktach świadczących o zainteresowaniu 
kupnem konia ze strony potencjalnych nabywców, a w szczególności o ofertach i zaproszeniach do negocjacji. 

§ 5.  Opłaty: 
 

a. Za okres rozliczeniowy uznaje sie jeden miesiąc liczony od dnia publikacji ogłoszenia o sprzedaży danego konia na portalu "Koo dla 
Ciebie".  

b. W momencie otrzymania przez Portal poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, kompletu materiałów prezentujących 
konia i zaksięgowaniu na koncie Portalu opłaty za wybrane przez Zamawiającego usługi, Portal niezwłocznie odeśle drogą 
elektroniczną na adres Zamawiającego Potwierdzenie zgłoszenia konia. Wysłanie przez Portal Potwierdzenia zgłoszenia konia jest 
równoznaczne z momentem rozpoczęcia wykonania zlecenia. Umieszczenie konia na portalu "Koo dla Ciebie" nastąpi w ciągu 5 dni 
roboczych od rozpoczęcia wykonania zlecenia. 

c. Płatnośd musi zostad wykonana na konto bankowe Portalu i zawierad w tytule imię konia. Jeżeli przelew wykonywany jest przez 
inną osobę niż Zamawiający, w tytule wpłaty należy podad również imię i nazwisko Zamawiającego. 

d. Wniesienie opłaty bez przesłania nowego Formularza zgłoszeniowego, jest równoznaczne z wykupieniem usługi na następny okres 
rozliczeniowy z uwzględnieniem danych z najpóźniej przesłanego Formularza zgłoszeniowego. 

e. Opłaty miesięczne nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem opłaty wniesionej za przyszłe okresy rozliczeniowe, w przypadku rezygnacji 
przed ich rozpoczęciem. 

§ 6.  Warunki sprzedaży: 
 

a. W razie zawarcia przez Zamawiającego umowy sprzedaży z osobą wskazaną przez Portal, tytułem wynagrodzenia Zamawiający 
zapłaci Portalowi prowizję, której wysokośd zależy od ceny konia określonej na najpóźniej przesłanym Formularzu zgłoszeniowym, 
tj: 

 

b. Fakt zawarcia umowy należy zgłosid e-mailem Portalowi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zawarcia umowy kupna-
sprzedaży. 

c. Zamawiający zobowiązany jest wpłacid na wskazane przez Portal konto bankowe prowizję z tytułu sprzedaży nie później niż 14 dni 
od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

d. W przypadku innych rozliczeo niż pieniężne, wysokośd prowizji należnej Portalowi jest taka sama jak w przypadku rozliczeo 
pieniężnych. 

e. Zamawiający zobowiązuje się udostępnid konia wskazanym przez Portal osobom w celu sprawdzenia konia pod względem jego 
cech użytkowych lub stanu zdrowia, w tym przeprowadzenia metodami nieinwazyjnymi badania weterynaryjnego przez 
wskazanego przez potencjalnego nabywającego lekarza weterynarii. 

f. Prowizja z tytułu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nie podlega zwrotowi w przypadku zwrotu konia Zamawiającemu. 

g. W przypadku wykrycia przez Portal faktu niedopilnowania obowiązku poinformowania Portalu o zawarciu transakcji kupna-
sprzedaży ze wskazanym przez Portal nabywającym w okresie 2 lat od daty przekazania danych kontaktowych, Zamawiający 
zapłaci Portalowi prowizję w kwocie 3-krotności należnej prowizji, w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty. W przypadku 
nie uiszczenia wpłaty po przesłaniu wezwania, Zamawiający zapłaci należną, 3-krotną prowizję powiększoną o odsetki w wysokości 
ustawowej naliczane od dnia wezwania do zapłaty. 

§ 7.  Portal zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi dla Zamawiającego bez podania przyczyny. Wszystkie opłaty 
wniesione naprzód przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone w terminie 5 dni roboczych.  
 

§ 8.  Przez cały okres trwania usług wykonywanych przez Portal na zlecenie Zamawiającego, nie dozwolone jest tworzenie 
konkurencyjnych ogłoszeo przez Zamawiającego na portalach i w gazetach, które objęte są usługą Portalu. W przypadku 
tworzenia przez Zamawiającego ogłoszeo na własną rękę na portalach i w gazetach nie objętych usługą Portalu, zobowiązany 
jest on do publikacji ceny nie niższej niż podana w Formularzu zgłoszeniowym konia.   
   

§ 9.  Portal zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacja o aktualizacji Regulaminu zostanie umieszczona na stronie 
Portalu pod adresem www.kondlaciebie.pl i wejdzie w życie z dniem jego publikacji. Dla ogłoszeo przyjętych przed dniem 
aktualizacji Regulaminu będzie miał zastosowanie poprzedni Regulamin do momentu uiszczenia kolejnej wpłaty. 

 
§ 10.  Wysłanie Formularza zgłoszeniowego lub dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zapoznaniem sie z aktualnym Regulaminem i 

jego pełną akceptacją ze strony Zamawiającego. Zobowiązuje się on tym samym do przestrzegania jego zasad oraz honorowania 
określonych wynagrodzeo dla Portalu.  


