Πρόγραµµα Εκτροφέων

2019-07-17

Ω ς υπ εύθυνος εκτροφέας σίγουρα δίνετε ιδιαίτερη σηµασία στην καλή φυσική κατάσταση των ζώων σας
- η zooplus θέλει να σας υπ οστηρίξει σε αυτήν σας την π ροσπ άθεια.
Για αυτό και σας π ροσκαλούµε να γίνετε µέλος του π ρογράµµατος εκτροφέων της zooplus. Στα π λαίσια
αυτής σας της συµµετοχής, σας π ροσφέρουµε έκπ τωση 8% για όλες τις π αραγγελίες άνω των 100,00
Ευρώ.
Πώς θα γίνετε µέλος;
Για να γίνετε µέλος του π ρογράµµατός µας χρειαζόµαστε απ ό εσάς τις ακόλουθες π ληροφορίες:
Επ ωνυµία εκτροφείου
Αριθµός εκτροφείου
Όνοµα συλλόγου
Φυλή(ές)
Αριθµός ζώων αναπ αραγωγής
Αριθµός νεογνών ετησίως
Αντίγραφο βεβαίωσης εκτροφείου (όχι π αλαιότερο απ ό ένα χρόνο)
Παρακαλούµε στείλτε τα στοιχεία αυτά µέσω ταχυδροµείου ή µέσω Email στην οµάδα εξυπ ηρέτησης
π ελατών:
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Email: service@zooplus.gr
Μετά την εγγραφή:
Μετά απ ό έλεγχο των δικαιολογητικών σας θα λάβετε µια βεβαίωση της συµµετοχής σας ως
µέλος στο π ρόγραµµα εκτροφέων της zooplus.
Την επ όµενη φορά π ου θα κάνετε µια αγορά στο κατάστηµα zooplus.gr θα ταυτοπ οιηθείτε στο
ταµείο µε τη διεύθυνση E-Mail και τον κωδικό π ου εσείς έχετε επ ιλέξει. Τα π ροσωπ ικά σας
στοιχεία εµφανίζονται αµέσως µετά αυτοµάτως και δεν χρειάζεται να τα συµπ ληρώνετε κάθε
φορά.
Η έκπ τωση συνδέεται, εξαιτίας τεχνικών λόγων, µε το συνδυασµό του E-Mail σας και του κωδικού
της επ ιλογής σας. Δυστυχώς δεν µπ ορεί να γίνει έκπ τωση εκ των υστέρων, σε αγορές π ου έχουν
ήδη π ραγµατοπ οιηθεί.
Η έκπ τωση του 8% για π αραγγελίες το συνολικό π οσό των οπ οίων ξεπ ερνά τα 100,00 Ευρώ,
αφαιρείται αυτόµατα απ ό το λογαριασµό σας.
Η π αράδοση π ραγµατοπ οιείται χωρίς έξοδα απ οστολής εντός 4-6 εργάσιµων ηµερών στη
διεύθυνση π ου έχετε δηλώσει.
Παρακαλούµε π ροσέξτε, ότι δεν µπ ορείτε να εξαργυρώσετε επ ί π λέον κουπ όνια σε συνδυασµό µε
την έκπ τωση π ου λαµβάνετε ως εκτροφέας. Για κάθε αγορά µπ ορεί να εξαργυρωθεί µόνο ένα
κουπ όνι ή να χρησιµοπ οιηθεί µια µόνο έκπ τωση.

Έχετε ακόµα ερωτήσεις;
Στείλτε µας ένα µήνυµα συµπ ληρώνοντας τη Φόρµα Επ ικοινωνίας

