NAJOCEŇOVANEJŠIE KRMIVÁ SVETA

PROGRAM PRE KYNOLOGICKÉ ORGANIZÁCIE
Podmienky členstva:
Kto sa môže stať členom Programu "kynologickej organizácie"?
- každá registrovaná Základná kynologická organizácia

Ako sa stať členom Programu "kynologickej organizácie"?
-

- vyplniť dotazník na druhej strane tohto dokumentu
- doložiť kópiu potvrdenia o registrácii kynologickej organizácie

Čo mi členstvo v Programe "kynologickej organizácie" prinesie?
 15% zľavu na vybraný tovar (vždy 2 najväčšie možné balenia v danej kategórii, pri vlastníctve
psíkov malých plemien možné aj 2 kg balenie)
 vernostné zľavy
 možnosť prezentácie na webových stránkach www.weber-mlyn.sk.
 pravidelné informácie o predajných akciách
 pravidelné informácie o produktoch
 možnosť sponzorských darov
 možnosť nákupu propagačných predmetov za zvýhodnenú cenu.

Čo dostanem pri prvej registrácii?
- členskú kartu na 15% zľavu vybraných balení.
 pri nákupe 20 ks dvoch najväčších balenie ACANA / ORIJEN jednorazová zľava 25%

Akú zľavu a za čo?
 15% zľavu na 2 najväčšie možné balenia v danej kategórii ACANA / ORIJEN
 15% zľavu na 2 kg balenie v danej kategórii ACANA / ORIJEN pri výcviku malých plemien

Zľavy sa nesčítajú s inými programami a predajnými akciami značiek ACANA a ORIJEN!

Kde nakupovať pre Program "kynologickej organizácie"?
 priamo v sídle dovozcu Weber - mlyn, Tovarníky ul. Pod kaštieľom 25T, 95501,
 na medzinárodných a národných výstavách, kde bude stánok ACANA / ORIJEN
 na telefónnom čísle 038 / 538 84 58

Ako nakupovať pre Program "kynologickej organizácie"?
 každej kynologickej organizácii bude vydaná jedna členská karta
 určený zástupca kynologickej organizácie bude tovar objednávať centrálne podľa dodaných
informácií v dotazníku. Možno objednávať aj individuálne na základe preukázania príslušnosti
k danej ZKO.
Upozornenie:
Zľavy na odobratý tovar ZKO je podmienené propagáciou značiek ACANA / ORIJEN na
webových stránkach a cvičných priestoroch jednotlivých ZKO.
Tovar zakúpený na členskú kartu "Programu pre kynologickej oraganizace" nie je
určený k ďalšiemu predaju tretím osobám.
Vyplnením dotazníka vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Žiadosť o spoluprácu je vždy lepšie dohodnúť osobne vo firme Weber-mlyn v
Tovarníkoch. Pokiaľ máte záujem dostavte sa spolu s vyplneným dotazníkom.

DOTAZNÍK:
1. Názov a sídlo ZKO:
Názov ZKO, Obec

2. Registračné číslo
3. Kontaktná osoba ZKO
(Titil, meno, priezvisko)

4. Počet členov ZKO

(počet registrovaných členov)

5. Preferovaný spôsob doručenia
(Obchodný zástupca, prepravná služba,
vlastný)

přepravní služba

6. Spôsob platby

hotově

(Faktúra, v hotovosti pri prevzatí)
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