Program na podporu ochrany zvierat

2019-12-04

Vitajte v našom programe pre opustené zvieratá!
Je smut ným fakt om, že st ále viac zvierat st ráca svoj domov alebo sú svojim majit eľom odložené. V
t ejt o prakt icky beznádejnej sit uácii sú t o práve organizácie na ochranu zvierat a k nim pripojené
út ulky, kt oré t ýmt o zanedbaným st voreniam poskyt nú nový domov. Pret ože si prácu t ýcht o spolkov
a út ulkov pre zvierat á veľmi ceníme a chceme ich t iež v t om podporovať , ponúkame t ýmt o
organizáciam pri objednávkach nad 100 € zľavu 8%.

Ako sa stať členom?
Prosíme, odošlit e nasledujúce informácie prost redníct vom nášho kont akt ového formulára:
Názov spolku
Počet zvierat , o kt oré sa ročne st arát e
Výpis z regist ra spolkov
Kópiu uznania všeobecnej prospešnost i Vášho spolku
Ak nemát e k dispozícii elekt ronickú formu kópie pot vrdenia o spolku, môžet e nám ju poslať pošt ou
na adresu:
zooplus AG
Kundenservice
Sonnenst raße 15
80331 München

Po prihlásení do programu
Po overení Vašich podkladov Vás do niekoľkých dní zaradíme ako člena do programu zoohit pre
spolky na ochranu zvierat a út ulky pre zvierat á.
Pri ďalšom nákupe v zoohit .sk sa pri pokladni ident ifikujt e emailovou adresou, kt orú st e nám
oznámili, a zvoleným heslom. Vaše osobné údaje sa pot om, už pri Vašich ďalších objednávkach,
aut omat icky objavia a nebudet e ich musieť znovu zadávať .
Zľava je z t echnických dôvodov viazaná na kombináciu Vašej emailovej adresy s Vami vybraným
heslom. Dodat očné zúčt ovanie t ejt o zľavy je bohužiaľ nemožné.
Zľava vo výške 8% pri hodnot e objednávky nad 100 € bude aut omat icky odrát aná z Vašej fakt úry.
Vybraný t ovar bude do 2-5 pracovných dní doručený zdarma na Vami uvedenú adresu.
Prosím nezabudnit e, že pri nákupe v rámci t oht o programu pre spolky a út ulky pre zvierat á, je
použit ie ďalších zľavových kupónov nemožné. Na jednu objednávku môže byť použit ý iba jeden
kupón či špeciálna zľava pre zákazníkov.

Máte ešte nejaké otázky?
Pošlit e nám správu pomocou kont akt ového formulára.
Tu nájdet e prehľad všet kých výhod nášho online obchodu.

