
  

 

 
VET-MED Prins barību Breeder  

programma suņu un kaķu 
audzētavām 

 
 

1. Kas ir Vet-Med Prins barību Breeder programma? 
 
SIA VET-MED sadarbībā ar Prins Petfoods (Nīderlande) ir izveidojis īpašu sadarbības un atbalsta 

programmu suņu un kaķu audzētājiem, kuri rūpējas par savu audzējamo dzīvnieku veselību un 
labklājību. Mēs piedāvājam audzētājiem plašas atbalsta iespējas, sākot no individuālām konsultācijām, 
līdz īpašām cenām barības iegādei un dāvanām jaunajiem kucēnu un kaķēnu saimniekiem. 
 
2.  Kas var kļūt par Vet-Med Prins Breeder programmas dalībnieku? 

• Par programmas dalībnieku var kļūt audzētāju klubā vai asociācijā reģistrēta suņu/kaķu 
audzētava ar vismaz 4 dzīvniekiem un 1 kucēnu/kaķēnu metienu gadā.  

• Reģistrējoties programmai, dalībniekam jāaizpilda anketa* (skat. pielikumā).  
 
*Aizpildot anketu, dalībnieks piekrīt SIA VET-MED veikt šajā anketā norādīto personas datu apstrādi 
saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, sekojošiem mērķiem:  
o veidot VET-MED patstāvīgo klientu reģistru; 
o VET-MED jaunumu un citas komercinformācijas nosūtīšanai programmas dalībniekiem. 

 

• SIA VET-MED patur tiesības mainīt un/vai atcelt programmas dalības noteikumus vai izslēgt 
no programmas, ja dalībnieks 1 gada laikā nav veicis nekādus pirkumus. 
 

3. Programmas priekšrocības 

• Programmas dalībniekam tiek piešķirta 20%** atlaide no mazumtirdzniecības cenas visiem 
Prins Petfoods produktiem suņiem un kaķiem, t.sk., diētiskajām barībām. 

• Programmas dalībniekam ir iespēja iegādāties ar 20%** atlaidi no mazumtirdzniecības cenas 
zoopreces un bezrecepšu veterinārās zāles, kuras izplata SIA VET-MED.  

• Programmas dalībniekam tiks piešķirti bezmaksas dāvanu komplekti jaunajiem kucēnu un 
kaķēnu saimniekiem.  

• Bezmaksas piegāde uz Omniva pakomātiem (no 10 eiro), ar kurjeru (no 100 eiro) vai uz kādu 
no VET-MED vai VET-VIP veterinārajām aptiekām. 

• Bezmaksas speciālistu konsultācijas par suņu un kaķu barošanas un turēšanas jautājumiem.  
**Atlaides nesummējas. 

 
4. Programmas dalībnieks apņemas: 

• savlaicīgi informēt Prins konsultantu par nepieciešamo kucēnu vai kaķēnu dāvanu komplektu 
skaitu; 

• ieteikt un uzdāvināt VET-MED sarūpēto Prins dāvanu komplektu kucēnu vai kaķēnu jaunajiem 
īpašniekiem; 

• izsniegt jaunajiem kucēnu un kaķēnu īpašniekiem ar VET-MED saskaņotu unikālo atlaižu kodu 
pirkumiem www.petexpert.lv interneta aptiekā-zooveikalā; 

• informēt klientu konsultantu par Prins barības vidējo patēriņu mēnesī un izmaiņām barošanā 
(barības veids, daudzums), ja tādas izmaiņas ir notikušas; 
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• popularizēt Prins zīmolu, piedaloties suņu un kaķu  izstādēs vai sacensībās, audzētavas tīmekļa 
vietnēs un/vai sociālajos tīklos; 

• izmantot pieejamos aksesuārus ar Prins zīmolu. 
 
5. Produktu pasūtīšana 

• Katram dalībniekam tiek nozīmēts klientu konsultants.  

• Pasūtījumus var veikt: 
o sazinoties ar savu klientu konsultantu telefoniski vai e-pastā; 
o veicot pasūtījumu interneta aptiekā-zooveikalā www.petexpert.lv, izmantojot 

dalībniekam piešķirto atlaižu kodu. 

• Nepieciešamības gadījumā klientu konsultants sazināsies ar dalībnieku, lai apstiprinātu 
pasūtījumu un vienotos par piegādi. 

 
6. Apmaksa un piegāde 

• Juridiskās personas apmaksu veic saskaņā ar noslēgto Pirkšanas – pārdošanas līgumu.  

• Privātpersonas par preci var norēķināties: 
o veicot pasūtījumu www.petexpert.lv (maksājuma karte, internetbanka); 
o apmaksājot priekšapmaksas rēķinu ar bankas maksājumu – priekšapmaksas 

rēķina apmaksas termiņš ir 5 dienas, prece tiek piegādāta 5 darbdienu laikā 
pēc rēķina apmaksas saņemšanas; 

o vienojoties par atsevišķu apmaksas kārtību. 

• Bezmaksas piegāde. 
o Omnivas pakomātā pasūtījumiem no 10 eiro.  
o Ar kurjeru līdz mājas ārdurvīm norādītajā piegādes adresē pasūtījumiem no 100 eiro.  
o Saņemot preci VET-MED: 

▪ Mārupē, Dzirnieku 24, Green Park, 85. vārti, LV-2167; 
▪ veterinārajā aptiekā Rīgā, Matīsa ielā 51 (pie Ziedoņdārza). 

o Saņemot preci kādā no VET-VIP veterinārajām aptiekām:  
▪ Valmierā, Rīgas ielā 32;  
▪ Jēkabpilī, Brīvības ielā 113;  
▪ Daugavpilī, Sēlijas ielā 25; 
▪ Liepājā, Kārļa Zāles laukumā 6; 
▪ Madonā, Poruka ielā 1. 

 
7. Preču atgriešana 
Barību var atgriezt vai samainīt 14 dienu laikā, ja barības iepakojums nav atvērts vai bojāts. Lai vienotos 
par barības atgriešanu/maiņu, dalībniekam jānosūta iesniegums uz e-pastu veikals@vet-med.lv vai 
savam klientu konsultantam. 
 
8. Papildu informācija 
Lai saņemtu papildu informāciju par Prins Breeder programmu, produktiem un cenām, lūdzam 
sazināties pa tālruni 800 000 82, 22055656 vai e-pastā: prins@vet-med.lv. 
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