Djurskyddsrabatt

2019-12-17

Välkommen till zooplus djurskyddsprogram!
Varje år behandlas t usent als djur illa och eller saknar et t rikt igt hem. Som t ur är finns djurhem och
djurskyddsorganisat ioner där för at t hjälpa t ill. Vi på zooplus vill st öt t a det t a beundransvärda arbet e
och ger därför regist rerade djurhem och djurskyddsorganisat ioner 8% rabatt på inköp över 1000
kr.

Hur blir du medlem?
Du behöver bara meddela oss följande uppgift er via vårt kont akt formulär:
Djurhemmet eller djurorganisat ionens namn
Ant al djur at t försörja årligen
Kopia av din organisations registreringsdokument
Om du int e har någon elekt ronisk kopia av dokument et kan du också skicka det per post t ill:
zooplus AG
Sonnenst raße 15
80331 München

Efter du anmält dig
Eft er at t vi mot t agit din anmälan regist ererar vi dig inom et t par dagar.
När du handlar hos zooplus näst a gång loggar du in med den e-post adress och det lösenord du
angav när du regist rerade dig t illvårat djurskyddsprogram. Dina personliga uppgift er kommer
aut omat iskt at t sparas i vårt syst em.
Av t ekniska skäl är rabat t en du erhåller genom djurskyddsprogrammet knut et t ill den epost adress du angav vid regist rering. Det är t yvärr int e möjligt at t t illgodoräkna rabat t er i
eft erhand.
Rabat t en på 8% erhålls aut omat iskt på best ällningar över 1000 kr.
Kost nadsfri leverans sker 2-5 dagar eft er at t du gjort din best ällning t ill den adress du angivit
t ill oss.
Vänligen not era at t du endast kan lösa ut en kupong per best ällning. Du kan heller int e
kombinera djurskyddsprogramrabat t en med andra rabat t er.

Har du andra frågor?
Kont akt a oss med hjälp av vårt kont akt formulär.

