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Bem-vindo ao programa de
descontos para protetoras de
animais
Por ano há milhares de animais em perigo ou sem casa. Felizmente, há lares de abrigo para animais e
instituições de caridade que estão presentes para ajudar estes animais necessitados. A zooplus louva o
trabalho destas excelentes organizações e oferece às instituições de caridade e abrigos reconhecidos 10%
de desconto em todas as encomendas a partir de 79 €.

Como se pode tornar membro?

Envie os seguintes dados através do nosso Formulário de Contacto Online (disponível 24 horas por dia):

Motivo de contacto: A minha encomenda
Nome da associação
Número de animais acolhidos por ano
Documento de registo da associação 
Cópia da declaração de estatuto de utilidade pública da associação

Caso não tenha a declaração de estatuto de utilidade pública da associação em formato eletrónico, pode
enviar uma cópia da mesma para a seguinte morada:

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Múnich

Pós-registo

Depois da sua inscrição ser analisada, receberá uma mensagem de correio eletrónico para confirmar
a sua adesão ao programa de descontos zooplus para protetoras de animais.
Ao efetuar a sua próxima compra na zooplus, faça o login com o endereço de correio eletrónico e
palavra-passe que utilizou no registo do programa de descontos zooplus para protetores dos
animais. Os seus dados pessoais serão reconhecidos automaticamente em cada encomenda.
Por motivos técnicos, o programa de descontos para Protetoras de animais está vinculado ao
endereço de correio eletrónico que utilizou ao efetuar o registo no programa. Lamentamos, por isso,
a impossibilidade de lhe creditar descontos retroativamente.
O desconto de 10% será subtraído automaticamente ao valor total das suas encomendas, sempre
que estas forem de valor igual ou superior a 79 €.
Os produtos que encomendar são expedidos do armazém no prazo de 48 horas, e são entregues,
com portes gratuitos, no endereço que especificar ao finalizar a encomenda.
Tenha atenção ao facto de não poder acumular qualquer outro desconto - vales ou cupões - com o
programa de descontos para Protetoras de animais. Só é permitido o desconto de um cupão/vale ou
o desconto geral por cada encomenda.

Tem mais alguma questão?

Basta enviar-nos uma mensagem de correio eletrónico.
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