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Program dla hodowców

Program dla hodowców
Serdecznie witamy!

Jako odpowiedzialny hodowca dobro zwierząt z pewnością nie jest Ci obojętne. Z myślą o wsparciu troskliwych
opiekunów zooplus stworzył Program dla hodowców. W ramach pomocy oferujemy 10% zniżki na zamówienia o
wartości od 300 zł. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym Programie.

Jak przystąpić do Programu?

Prześlij do nas przez formularz kontaktowy następujące dane:

nazwa hodowli
numer hodowli
nazwa związku hodowców
rasa/rasy
liczba zwierząt w hodowli
liczba miotów rocznie
kopia certyfikatu hodowli.

W razie braku kopii elektronicznej dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:

zooplus AG
Customer Service
Sonnenstraße 15b
80331 München
Niemcy
E-mail: service@zooplus.pl

Po rejestracji

Po weryfikacji rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem członkostwa w Programie dla hodowców.
Podczas kolejnych zakupów w sklepie zooplus zaloguj się, używając adresu e-mail i hasła podanych w trakcie
rejestracji do Programu.
Zniżka zostanie przypisana do aktywowanego konta tylko po wprowadzeniu adresu e-mail i uprzednio
wybranego hasła.
Zniżka w wysokości 10% zostanie automatycznie uwzględniona podczas składania zamówienia o wartości
wynoszącej co najmniej 300 zł.
Zniżka na zakup naszych produktów przyznana z tytułu posiadania statusu hodowcy uprawnia do
skorzystania tylko z tej zniżki. Przyznana zniżka nie łączy się z innymi zniżkami lub kuponami rabatowymi. W
jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednej formy zniżki.
Hodowca może posiadać tylko jedno konto klienta uprawniające do zniżki i może podać tylko jeden adres do
dostawy produktów objętych zniżką.
zooplus zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości produktów sprzedawanych w ramach Programu dla
hodowców.
Zniżka dla hodowcy jest adresowana wyłącznie do klientów dokonujących zakupów na potrzeby własnej
hodowli. Korzystanie ze zniżki w celach handlowych jest zabronione.
Zniżka nie obowiązuje na produkty oznaczone informacją „Specjalna cena”.
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zooplus zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu hodowcy.
W razie nieprzestrzegania przez hodowcę regulaminu Programu zooplus może w dowolnym momencie
wykluczyć hodowcę z udziału w Programie.

Chcesz jeszcze o coś zapytać?

Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy. 
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