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Program na podporu ochrany zvířat
Vítejte v našem programu pro opuštěná zvířata!

Je smutným faktem, že stále ještě mnoho zvířat ztratí svůj domov nebo je svým majitelem odloženo. V této
takřka beznadějné situaci jsou to právě organizace na ochranu zvířat a k nim přidružené útulky, které
těmto zanedbaným stvořením poskytnou nový domov. Protože si práce těchto spolků a útulků pro zvířata
velmi ceníme a chceme ji proto také podpořit, nabízíme těmto organizacím slevu 10 % při objednávkách
nad 2 000 Kč.

Jak se stanete členem?

Pošlete nám prosím tyto informace přes náš "Kontaktní formulář":

Název spolku
Zvířata, která je třeba ročně zaopatřit
Výpis z registru spolku
Kopie uznání obecné prospěšnosti Vašeho spolku

Pokud nemáte elektronickou kopii, můžete nám ji zaslat poštou nebo faxem:

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Fax.: +49 (0)89 211 29 222

Po přihlášení

Po ověření Vašich podkladů Vás během několika dní zařadíme jako člena do programu zoohit pro
spolky na ochranu zvířat a útulky pro zvířata.
Při příštím nákupu u zoohit.cz se na pokladně identifikujte emailovou adresou, kterou jste nám udali,
a zvoleným heslem.Vaše osobní údaje se pak již při Vašich dalších objednávkách automaticky objeví a
nebudete je tak muset znovu zadávat.
Sleva je z technických důvodů vázána na kombinaci Vaší emailové adresy s Vámi vybraným heslem.
Dodatečné poskytnutí této slevy není bohužel možné.
Sleva ve výši 10 % při hodnotě objednávky nad 2 000 Kč bude automaticky odečtena z Vaší faktury.
Vybrané zboží bude během 3-5 pracovních dní zdarma doručeno na Vámi uvedenou adresu.
Prosím neopomeňte, že při nákupu v rámci tohoto programu pro spolky a útulky pro zvířata nelze
uplatnit žádné další slevové kupóny. Na jednu objednávku může být uplatněn pouze jeden kupón
nebo speciální sleva pro zákazníky.

Máte ještě nějaké dotazy?

Pošlete nám zprávu přes kontaktní formulář.

Podívejte se na přehled našich výhodných nabídek! Naleznete zde slevové i sezónní akce či zkušební
balení.
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