Chovatelský program Rebel Dog
Pro koho je chovatelský program určený?


chovatelům psů / koček, kteří mají registrovanou chovatelskou stanici



majitelům chovných psů, fen, koček



pro slepecké, asistenční a záchranářské psy (po předložení certifikátu)



pro depozita, útulky a další organizace dle domluvy

Jak se zaregistrovat?
Nejprve svou chovatelskou stanici / organizaci zaregistrujte na: www.rebeldog.cz/registrace. Tím vytvoříte svůj
chovatelský účet (dále jen „chovatelský účet“) na e-shopu Rebel Dog, u kterého budou po schválení aktivovány
chovatelské ceny a možnost sbírání bonusů.
Na e-mail rebeldog@rebeldog.cz nám pošlete informaci, že žádáte o aktivování chovatelského programu na
vašem chovatelském účtu, který jste zaregistrovali, napište jméno a e-mail, pod kterým jste chovatelský účet
založili.
K žádosti přiložte:


kopii registrace vaší chovatelské stanice nebo kopie rodokmenů s potvrzením chovnosti, ev. certifikát či
jiné potvrzení, na základě kterého žádáte o zařazení do Chovatelského programu



vyplněný formulář Registrace do Chovatelského programu, který najdete zde: www.rebeldog.cz/kestazeni

Po splnění podmínek k registraci vám aktivujeme chovatelský účet na stránkách www.rebeldog.cz a o aktivaci vás
budeme informovat (obvykle do týdne).
Jaké výhody plynou z členství v chovatelském programu?


slevy 10 - 15% na krmivo, pamlsky, hračky, oblečky a veškerý velkoobchodní sortiment



další sleva až 10% ve věrnostním programu (kompletní informace o věrnostním programu najdete zde:
www.rebeldog.cz/vernostni-program)



poštovné k nákupu nad 1.800,- Kč s DPH – ZDARMA



odměny za ocenění na výstavách, závodech apod.



informace o produktech a prodejních akcích

Přidělování slevy na krmivo a velkoobchodní sortiment:


10% základní sleva



15% sleva při nákupu nad 30.000,- Kč s DPH za pololetí



15 % sleva pro organizace (pro útulky, asistenční psy, …)

Co žádáme od Vás?


po vstupu do chovatelského programu požadujeme umístění banneru nebo odkazu na stránky vaší CHS

Vyplněním formuláře vyjadřujete souhlas:


se zasíláním informačních e-mailů



se zveřejněním názvu vaší CHS a odkazu na ní na webových stránkách naší společnosti (případně na
webech námi prodávaných značek, které odebíráte)

V případě odhlášení se z Chovatelského programu Rebel Dog obě tyto podmínky zanikají.
Věrnostní program:


za každou celou 100 korunu nákupu zboží přes váš chovatelský účet dostanete 1 RebelBod



čím víc bodů, tím větší kredit!

Jak se to počítá?


20 bodů = 100 Kč



50 bodů = 300 Kč



80 bodů = 700 Kč



100 bodů = 1000 Kč

RebelBody vám připíšeme na váš chovatelský účet obvykle do 14 dnů od uhrazení objednávky.
Odměny za ocenění na výstavách, závodech apod.
Odměny získáte za umístění na výstavách (BOB, CAC, CAJC), závodech (1. – 3. místo) a za úspěšné absolvování
zkoušek...
Zašlete nám foto psa (kočky) s pohárem (oceněním, certifikátem apod.) a naším produktem. S fotografií posílejte
název, datum a místo konání akce, kopii zápisu ocenění v rodokmenu (výkonnostní knížce apod.) na mail:
rebeldog@rebeldog.cz.
Za zaslané foto a údaje vám připíšeme 20 bodů do věrnostního programu.
Podmínkou připsání bodů je průměrný měsíční odběr 1.000,- Kč s DPH. Zasláním fotografie dáváte souhlas s jejím
zveřejněním a prezentací v souvislosti se značkou.
Kontaktní osoba:
Jiří Hanč, obchodní zástupce
Dotazy k chovatelskému programu Rebel Dog vám ráda zodpovím na emailu: rebeldog@rebeldog.cz
nebo na telefonu: +420 608 220 480.

Těšíme se na vás!
Rebel Dog
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chovatelský program může být upraven nebo ukončen bez udání důvodu ze strany prodávajícího (provozovatele
chovatelského programu). Nakupující může chovatelský program ukončit bez udání důvodu.

