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Katalog odměn
Vážení zákazníci,

Obsah

dostává se Vám do rukou katalog odměn zákaznického programu ZverimexPajtaš.
Doufáme, že zde naleznete odměny nejen praktické, ale i k potěšení. Vzhledem k
situaci zveřejňujeme výtah odměn, které jsme schopni aktuálně poskytnout.

2. Odměny

Děkujeme za pochopení
tým prodejny ZverimexPajtaš

Jak zjistíte aktuální stav svého bodového konta ?
Bodový stav svého zákaznického konta zjistíte:

•
•

na spodní straně účtenky v položce „stav“
dotazem na naší prodejně u pokladen.

Jak objednat a převzít odměny ?
Body jednoduše vyměníte za odměny tak, že si odměny objednáte:

•
•

osobně na naší prodejně
prostřednictvím e-mailu (je nutné uvést jméno a zákaznické číslo a kód
odměny), e-mailová adresa je: info@zverimexpajtas.cz

Odměny v katalogu jsou rozděleny do následujících skupin dle způsobu dodání:
* takto označené odměny jsou k dispozici zpravidla okamžitě
** takto označené odměny dodáme do 1 týdne od objednání
*** takto označené odměny dodáme do 2 týdnů od objednání
**** takto označené odměny dodáme do 4 týdnů od objednání
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SLEVOVÉ KUPONY a SLUŽBY
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz na odběr zboží a služeb praktický dárek pro Vaše blízké

0108 - 250 Kč - 300 bodů **
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SLEVOVÉ KUPONY a SLUŽBY
Zapůjčení elektronického výcvikového obojek D Control
Počet bodů platí pro zapůjčení na 1 den, u
neregistrovaných zákazníků požadujeme složení
zálohy Kč 1000,--

0109 - 500 kč - 575 bodů **

75 bodů
Obj. číslo: 0100 *

0110 - 750 Kč - 800 bodů **

Zapůjčení elektronického obojku proti štěkání D MUTE

0111—1000 Kč - 1100 bodů**

Počet bodů platí pro zapůjčení na 1 den, u
neregistrovaných zákazníků požadujeme
složení

0112—1200 Kč - 1300 bodů**

75 bodů
Obj. číslo: 0106 *
Zapůjčení přepravky na psa/kočku
Počet bodů platí pro zapůjčení na 1 den

10 bodů - přepravka malá
Obj. číslo: 0101 *
20 bodů - přepravka velká

Zapůjčení střihacího strojku
Zapůjčení stříhacího strojku na psa, požadujeme
složení zálohy Kč 1 000,--, počet bodů platí pro
zapůjčení na 1 den

75 bodů - strojek 1 rychlostní
Obj. číslo: 0104 *
100 bodů - strojek 2 rychlostní
Obj. číslo: 0105*

