Bonusový systém!
Věrnost se vyplácí! Věrní zákazníci mohou získat až 7% slevu na zboží!

Stačí se pouze zaregistrovat v e-shopu Zviratanakupuji.cz, nakoupit dáreček či krmení pro Vašeho
mazlíčka, a ihned můžete využívat skvělý bonusový systém!

V rámci bonusového systému nabízíme následující slevy*:
• STANDARD – 3% sleva při překročení hranice 3 000 Kč s DPH za všechny Vámi uskutečněné objednávky,
• PREMIUM – 5% sleva při překročení hranice 5 000 Kč s DPH za všechny Vámi uskutečněné objednávky,
• EXCLUSIVE – 7% sleva při překročení hranice 10 000 Kč s DPH za všechny Vámi uskutečněné objednávky.
Uvedené slevy získá automaticky každý registrovaný zákazník na následující nákup v momentě
vyřízení předchozí objednávky.
Pouhé vytvoření a odeslání objednávky nedává nárok na bonusový systém.
Sleva za nákup se zobrazí v zákaznickém účtu zpravidla do 7mi dnů od převzetí objednávky
zákazníkem.
Tyto slevy se vztahují na veškeré zboží nabízené v e-shopu Zviratanakupuji.cz.
Pokud bude zákazník na e-shopu Zviratanakupuji.cz přihlášen, budou se mu automaticky zobrazovat u
jednotlivých produktů ceny po slevě. Tudíž pokaždé uvidí svoji finální cenu!
Příklad č.1:
Akční cena obojku je 100 Kč s DPH (50% sleva), původní cena je 200 Kč s DPH.
Zákazník má právo na nejvyšší EXCLUSIVE 7% slevu
= obojek získá za nejnižší cenu, tzn. 100 Kč s DPH.
Příklad č.2:
Akční cena pelíšku je 2000 Kč s DPH (5% sleva), původní cena je 2100 Kč s DPH.
Zákazník má právo na nejvyšší EXCLUSIVE 7% slevu
= pelíšek získá za 1950 Kč s DPH (7% sleva z bonusového systému).
Nemusíte se tedy obávat, že přijdete o Vaši slevu z bonusového systému. Zboží získáte vždy za nejnižší
cenu, na kterou máte právo.
Slevy z bonusového systému a akčních nabídek se nesčítají.
V případě, že si zákazník v minulosti nevyzvedl či nepřevzal zaslanou objednávku, může mu být sleva
poskytnuta až po uhrazení skutečně vynaložených nákladů na zaslání této nevyzvednuté či nepřevzaté
objednávky.
* Slevy z bonusového systému mohou být odmítnuty zákazníkovi, který v minulosti provedl pouze nákupy u
kterých využil právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od kupní smlouvy).
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Platnost bonusového systému
Bonusový systém pro věrné zákazníky je poskytován na nákupy učiněné od 1.5.2012 do odvolání.
Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo měnit podmínky pro slevy či platnost slev ukončit.

Slevový kupón
Pokud budete mít štěstí, tak se k Vám různými cestami může dostat letáček se slevovým kódem na 5%
slevu na nákup.
Tento kód zadáte ve 2. kroku objednávky do políčka „Slevový kupón“. Ve 3. kroku objednávky bude
zobrazen souhrn ceny nákupu s danou slevou.
Tato sleva se sčítá s bonusovým systémem! Tudíž pokud jste již zaregistrovaní v e-shopu
Zviratanakupuji.cz a provedli jste nákupy, můžete tento kód zadat taktéž a sleva se Vám načte. Tento kód
můžete využít pouze na jeden nákup.
Navíc se nemusíte obávat, že přijdete o Vaši slevu z kupónu. Zboží získáte vždy za nejnižší cenu, na
kterou máte právo. Slevy ze slevového kupónu a akčních nabídek se nesčítají.
Příklad č.1:
Akční cena obojku je 100 Kč s DPH (50% sleva), původní cena je 200 Kč s DPH.
Zákazník zadá kód z kupónu s 5% slevou.
= obojek získá za nejnižší cenu, tzn. 100 Kč s DPH.
Příklad č.2:
Akční cena pelíšku je 2050 Kč s DPH (2,4% sleva), původní cena je 2100 Kč s DPH.
Zákazník zadá kód z kupónu s 5% slevou.
= pelíšek získá za 1995 Kč s DPH (5% sleva ze slevového kupónu).
Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo měnit podmínky pro slevy či platnost slev ukončit.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na info@zviratana-kupuji.cz
Tým Zvířatanakupují.cz
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