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Program na podporu ochrany zvierat

Vitajte v našom programe pre opustené zvieratá!

Je smutným faktom, že stále viac zvierat stráca svoj domov alebo sú svojim majiteľom odložené. V tejto prakticky
beznádejnej situácii sú to práve organizácie na ochranu zvierat a k nim pripojené útulky, ktoré týmto zanedbaným
stvoreniam poskytnú nový domov. Pretože si prácu týchto spolkov a útulkov pre zvieratá veľmi ceníme a chceme ich
tiež v tom podporovať, ponúkame týmto organizáciam pri objednávkach nad 79 € zľavu 10%.

Ako sa stať členom?

Prosíme, odošlite nasledujúce informácie prostredníctvom nášho kontaktového formulára:

Názov spolku
Počet zvierat, o ktoré sa ročne staráte
Výpis z registra spolkov
Kópiu uznania všeobecnej prospešnosti Vášho spolku

Ak nemáte k dispozícii elektronickú formu kópie potvrdenia o spolku, môžete nám ju poslať poštou na adresu:

zooplus AG
Kundenservice
Sonnenstraße 15
80331 München

Po prihlásení do programu

Po overení Vašich podkladov Vás do niekoľkých dní zaradíme ako člena do programu zoohit pre spolky na ochranu
zvierat a útulky pre zvieratá.

Pri ďalšom nákupe v zoohit.sk sa pri pokladni identifikujte emailovou adresou, ktorú ste nám oznámili, a zvoleným
heslom. Vaše osobné údaje sa potom, už pri Vašich ďalších objednávkach, automaticky objavia a nebudete ich
musieť znovu zadávať.

Zľava je z technických dôvodov viazaná na kombináciu Vašej emailovej adresy s Vami vybraným heslom. Dodatočné
zúčtovanie tejto zľavy je bohužiaľ nemožné.

Zľava vo výške 10% pri hodnote objednávky nad 79 € bude automaticky odrátaná z Vašej faktúry.

Vybraný tovar bude do 2-5 pracovných dní doručený zdarma na Vami uvedenú adresu.

Prosím nezabudnite, že pri nákupe v rámci tohto programu pre spolky a útulky pre zvieratá, je použitie ďalších
zľavových kupónov nemožné. Na jednu objednávku môže byť použitý iba jeden kupón či špeciálna zľava pre
zákazníkov.

Máte ešte nejaké otázky?

Pošlite nám správu pomocou kontaktového formulára.

Tunájdete prehľad všetkých výhod nášho online obchodu.
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