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Πρόγραμμα Εκτροφέων
Ως υπεύθυνος εκτροφέας σίγουρα δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην καλή φυσική κατάσταση των ζώων σας - η
zooplus θέλει να σας υποστηρίξει σε αυτήν σας την προσπάθεια.
Για αυτό και σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος του προγράμματος εκτροφέων της zooplus. Στα πλαίσια αυτής
σας της συμμετοχής, σας προσφέρουμε έκπτωση 10% για όλες τις παραγγελίες άνω των 79 €.

Πώς θα γίνετε μέλος;
Για να γίνετε μέλος του προγράμματός μας χρειαζόμαστε από εσάς τις ακόλουθες πληροφορίες:
Επωνυμία εκτροφείου
Αριθμός εκτροφείου
Όνομα συλλόγου
Φυλή(ές)
Αριθμός ζώων αναπαραγωγής
Αριθμός νεογνών ετησίως
Αντίγραφο βεβαίωσης εκτροφείου (όχι παλαιότερο από ένα χρόνο)
Παρακαλούμε στείλτε τα στοιχεία αυτά μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας στην ομάδα εξυπηρέτησης πελατών
μας ή μέσω ταχυδρομείου:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Γερμανία
e-mail: service@zooplus.gr

Μετά την εγγραφή:
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών σας θα λάβετε μια βεβαίωση της συμμετοχής σας ως μέλος στο
πρόγραμμα εκτροφέων της zooplus.
Την επόμενη φορά που θα κάνετε μια αγορά στο κατάστημα zooplus.gr θα ταυτοποιηθείτε στο ταμείο με
τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό που εσείς έχετε επιλέξει. Τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται
αμέσως μετά αυτομάτως και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά.
Η έκπτωση συνδέεται, εξαιτίας τεχνικών λόγων, με το συνδυασμό του e-mail σας και του κωδικού της
επιλογής σας. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει έκπτωση εκ των υστέρων, σε αγορές που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί.
Η έκπτωση του 10% για παραγγελίες το συνολικό ποσό των οποίων ξεπερνά τα 79 €, αφαιρείται αυτόματα
από το λογαριασμό σας.
Η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς έξοδα αποστολής εντός 5-10 εργάσιμων ημερών στη διεύθυνση που
έχετε δηλώσει.
Παρακαλούμε προσέξτε, ότι δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε επιπλέον κουπόνια σε συνδυασμό με την
έκπτωση που λαμβάνετε ως εκτροφέας. Για κάθε αγορά μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο ένα κουπόνι ή να
χρησιμοποιηθεί μια μόνο έκπτωση.

Έχετε ακόμα ερωτήσεις;
Στείλτε μας ένα μήνυμα συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας

