Programul zooplus de caritate pentru animale
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Bine ați venit!
Foart e mult e animale din România se află în sit uaț ii dificile sau nu au un adăpost . În acest e cazuri
aproape fără speranț ă, int ervin adesea organizaț iile de carit at e și adăpost urile afiliat e pent ru a le
oferi acest or animale un adăpost . Noi dorim să le sprijinim în efort ul lor și de aceea oferim
organizaț iilor carit abile și adăpost urilor cu st at ut oficial o reducere de 8% la comenzile de
minimum 449 RON.

Cum puteți deveni membru?
Vă rugăm să t rimit eț i următ oarele informaț ii prin formularul nostru de contact:
Numele organizaț iei
Numărul de animale din adăpost pe an
Copie a acreditării organizației
Copie a statutului de asociație caritabilă al organizaț iei dumneavoast ră
În cazul în care nu aveț i document ele în format elect ronic, ni le put eț i t rimit e prin poșt ă la:
zooplus AG
Sonnenst raße 15
80331 München

După înscriere
După ce cererea dumneavoast ră de înscriere a fost analizat ă, veț i primi un e-mail pent ru a vă
confirma accept area ca membru în Programul zooplus de carit at e pent ru animale.
La următ oarea comandă pe care o faceț i la zooplus, aut ent ificaț i-vă folosind adresa de e-mail și
parola ut ilizat e pent ru a vă înscrie în Programul zooplus de carit at e pent ru animale. Dat ele
dumneavoast ră personale vor apărea aut omat la fiecare comandă – nu e nevoie să le
reint roduceț i.
Din mot ive t ehnice, Programul zooplus de carit at e pent ru animale est e în legăt ură direct ă cu
adresa de e-mail cu care v-aț i înscris. Din păcat e, nu vă put em oferi reducerea ret rospect iv.
Reducerea de 8% va fi aplicat ă aut omat odat ă ce valoarea comenzii a at ins 449 RON.
Comanda va fi expediat ă din depozit în decurs de 48 de ore și vă va fi livrat ă grat uit la adresa
specificat ă.
At enț ie: Nu se pot folosi și alt e cupoane de reduceri în combinaț ie cu ofert ele Programului
zooplus de carit at e pent ru animale. Numai un singur cupon sau reducere generală poat e fi
folosit ă la o comandă.

Aveți și alte întrebări?
Put eț i să ne scrieț i un mesaj folosind formularul de contact.

