Podmienky členstva
Kto sa môže stať členom Klubu chovateľov ACANA/ORIJEN ?
Aktívny chovateľ najmenej dvoch psov (mačiek), ktorý má registrovanú chovateľskú stanicu psa alebo
mačky s udelenou chovnou triedou.
Ako sa stať členom Klubu chovateľov ACANA/ ORIJEN ?
Vyplniť dotazník, ktorý je dostupný na stránke www.weber-mlyn.sk a poslať ho na email
orijen1wm@gmail.com alebo poštou na našu adresu.
Doložiť kópiu potvrdenia o registrácii chovateľskej stanice.
Pokiaľ je možné doložiť podklady o účasti na výstavách.
Čo mi členstvo v Klube chovateľov ACANA/ORIJEN prinesie?
Výrazné zľavy na vybraný tovar (vždy dve možné najväčšie balenia v danej kategórii, pri chove malých
plemien 2kg balenie).
Balíčky pre šteniatka zdarma (340g balenie krmiva, hračka, odmerka, leták a pod.)
Možnosť prezentácie na reklamných predmetoch ACANA/ORIJEN.
Pravidelné informácie o produktoch a predajných akciách.
Možnosť nákupu reklamných predmetov za zvýhodnené ceny.
Aká je zľava a na čo?
20% zľavu na všetky balenia krmív ACANA/ORIJEN (vždy dve možné najväčšie balenia v danej
kategórii, pri chove malých plemien 2kg balenie).
5% zľava na ostatný sortiment v našej predajni a na e-shope.
Čo musím splniť, aby som dostal balíčky pre šteniatka?
Musíte byť registrovaný chovateľ v Klube ACANA/ORIJEN.
Pravidelne odoberať krmivo (kontrola Vašich odberov vo firme Weber -mlyn).
Doklad o narodení šteniat.
Kópia žiadosti o zápis do plemennej knihy VÝHRADNÝ DOVOZCA FIRMY CHAMPION PETFOODS PRE
ČR A SR: WEBER-MLÝN, Pod Kaštieľom 257, Tovarníky 95501 TEL.+421 904 929 729 MAIL.:
orijen1wm@gmail.com

Aké ďalšie informácie by som mal vedieť?
Všetky potrebné informácie Vám poskytneme na tel. 0904929729 alebo prostredníctvom emailu
orijen1wm@gmail.com.
POZNÁMKA
Nezabudnite, že po registrácii do nášho programu môžete nakupovať naše produkty i z pohodlia
domova prostredníctvom e-shopu eshop.weber-mlyn.sk, kde pri objednávke nad 50eur máte
dopravu zdarma a tovar Vám doručíme do 24 hodín! Upozornenie: Zľavy sa nesčítavajú s inými
programami a predajnými akciami. Tovar zakúpený na členskou kartu „Chovateľského programu“ nie
je určený k ďalšiemu predaju tretím osobám. Vyplnením dotazníka vyjadrujete súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov. Kde nakupovať na
chovateľskú stanicu? – v našej predajni Weber-mlyn, Pod Kaštieľom 257, 95501 Tovarníky - na
medzinárodných a národných výstavách, kde bude stánok ACANA/ORIJEN

