
NAJOCEŇOVANEJŠIE KRMIVÁ SVETA

CHOVATEĽSKÝ PROGRAM

Podmienky členstva

Kto sa môže stať členom Klubu chovateľov ACANA / ORIJEN?

 - aktívny chovateľ najmenej dvoch psov (mačiek), ktorý má registrovanú

chovateľskú stanicu alebo psa (mačku) s udelenou triedou chovnosti.

Ako sa stať členom Klubu chovateľov ACANA / ORIJEN?

-  vyplniť dotazník dostupný na www.weber-mlyn.sk a poslať ho na mail
-  orijen1wm@gmail.com alebo poštou na našu adresu.
-  doložiť kópiu potvrdenia o registrácii chovateľskej stanice
-  pokiaľ možno doložiť podklady o účasti na výstavách
  
Čo mi členstvo v Klube chovateľov ACANA / ORIJEN prinesie?

- výrazné zľavy na vybraný tovar (vždy 2 najväčšie možné balenia v danej kategórii,
- pri chove malých plemien možné aj 2 kg balenie)
- balíčky pre šteňatá zdarma (340g balenie krmiva, hračka, odmerka, leták, a pod.)
- možnosť prezentácie na propagačných predmetoch ACANA / ORIJEN
- pravidelné informácie o produktoch a predajných akciách
- možnosť nákupu propagačných predmetov za zvýhodnené ceny 

Akú zľavu a za čo?

- 15 % zľavu na všetky balenia krmív ACANA / ORIJEN (vždy 2 najväčšie možné
- balenia v danej kategórii. Pri chove malých plemien možné aj 2 kg balenie)
- ďalej potom zľava 5 % na ostatný sortiment pre chovateľov na našich 
predajniach a na e-shope.
 

Čo musím splniť, aby som dostal balíčky pre šteňatá?

-  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 



Aké ďalšie informácie by sa mi mohli hodiť?

Všetky potrebné informácie Vám oznámime na tel .: 038 / 538 84 58, alebo 
prostredníctvom e-mailu orijen1wm@gmail.com.

Upozornenie: Zľavy sa nesčítajú s inými programami a predajnými akciami.

Tovar zakúpený na členskú kartu "Chovateľského programu" niesú určené
k ďalšiemu predaju tretím osobám.

Vyplnením dotazníka vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

Kde nakupovať na chovateľskú stanicu?

- priamo v sídle dovozcu Weber - mlyn, Pod Kaštieľom 257955 01 Tovarníky
- na medzinárodných a národných výstavách, kde bude stánok ACANA /
ORIJEN

- na telefónnom čísle 038 / 538 84 58

VÝHRADNÝ DOVOZCA FIRMY CHAMPION Petfoods PRE CR A SR:
WEBER-MLYN, TOVARNÍKY, POD KAŠTIEĽOM 257, 95501

TEL .: +420 311 514 300
MAIL .: ACANA@ORIJEN.CZ
WWW.WEBER-MLYN.SK   
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