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MURREN MURKINAN KASVATTAJAKERHO
Murren Murkinan Kasvattajakerhoon jäseneksi voi liittyä seuraavin ehdoin:

Kasvattaja joka asuu ja on rekisteröitynyt aktiivinen kasvattaja Suomessa. Etu on talouskohtainen.
Kasvattajalla tulee olla Kennelliiton hyväksymä kennelnimi tai Kissaliiton hyväksymä Kissala (tietojen oikeellisuus
tarkistetaan ennen hyväksymistä).
● Kasvattajan on oltava Suomen Kennelliiton tai Kissaliiton jäsen
● Kasvattaja noudattaa eläinsuojelulakia ja hyvää koiran-/kissanpitotapaa
● Kasvattaja suosittelee ensisijaisesti Murren Murkinan Kasvattajille tarjoamia tuotteita
● Kasvattaja-alennukseen ei myönnetä muita alennuksia tai etuuksia
● Kasvattajan saamat edut ovat henkilökohtaisia
● Kasvattaja ei voi jälleenmyydä tuotteita
● Kasvattaja-alennus lasketaan tuotteen normaalihinnasta.
● Kasvattaja ilmoittaa rekisteröidyistä pennuista (rekisterinumero) Murren Murkinaan, kasvattajat@murrenmurkina.com.
● Kasvattajakerhon jäsenyys on voimassa 3 vuotta edellisen pentueen syntymästä tai rekisteröinnin aloituksesta, jonka
jälkeen Kasvattajan täytyy uudistaa jäsenyytensä
● Kasvattaja liittyy automaattisesti myös Naturea Petfoods Kasvattajakerhoon.
● Murren Murkina pidättää oikeuden lähettää kerhon jäsenille sähköpostitse tietoa Kasvattajakerhon kampanjoista ja
ajankohtaisista uutisista. Jäsenrekisteriä ei luovuteta eteenpäin.
● Murren Murkina pidättää oikeuden muuttaa kasvattajakerhon sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista pyritään
ilmoittamaan vähintään kuukautta etukäteen.
● Murren Murkinalla on oikeus tarvittaessa erottaa kasvattaja Kasvattajakerhosta mikäli kasvattaja syyllistyy väärien
tietojen antamiseen tai toimii vastoin kerhon sääntöjä.
● Kasvattajalla on oikeus päättää jäsenyys ilman erillistä syytä.
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Ehdot ovat voimassa 7.8.2017 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
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Kasvattajakerhoon liittyneet saavat seuraavat edut vain Murren Murkinan myymälässä asioidessaan. Alennus
lasketaan suoraan kassalla ja alennus koskee vain normaalihintaisia tuotteita. Alennukseen ei voi yhdistää muita
etuja.
Naturea Petfoods -sarjan tuotteet -30%
Murren Classic –ateriat -20%
Murren Basic raakatuotteet -15%
Murren Premium -15%
Flying Dog-lisäravinteet -20%
Zero DC-valjastuotteet -15%
Muut tarvikkeet ja tuotteet -10% (ei sisällä muita kuivaruokia kuin yllä eikä hevostuotteita)
Kasvattajille lähetetään omia kampanjoita ja tarjouksia sähköpostilla.
Jokaisen uuden pennun rekisteröinnistä mahdollisuus saada ilmainen Naturea pentupakkaus tai Murren
pentupakkaus. Naturea pentupakkauksen saaminen edellyttää vähintään 100€ Naturea Petfoods ostoksia viimeisen
6 kk ajalta. Murren pentupakkauksen saaminen edellyttää vähintään 150€ ostoksia Murren Murkinan myymälässä.
Kasvattaja voi valita ainoastaan yhden pentupakkauksen/luovutettava pentu.
Mahdollisuus saada ilmaisia lahjakortteja luovutettujen pentujen Naturea ostoista (1 kpl/pentu= 5€ lahjakortti
kasvattajalle uuden pennunomistajan käytettäessä Murren Murkinan osoittamia erillisiä kuponkeja.
Mahdollisuus ilmaiseen näkyvyyteen Murren Murkinan tai Naturea Suomi sivustoilla (facebook, instagram)

MURREN MURKINAN KASVATTAJAKERHO
Kennel-, Kissalanimi (ja rotu): _____________________________________________________________
Kennel/Kissala rekisteröity (pvm): _________________
Viimeisin pentue: _______________________________
Kasvattajan oma nimi:_____________________________________
Henkilötunnus:______________-__________
Puhelin:_______________________________________
Katuosoite:________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka:_____________________ _________________________
S-posti _______________________________________
Paikka ja pvm: ________________________________ _________________________
Allekirjoitus:___________________________________
Haluan saada Murren Murkinan tiedotteita ja tarjouksia: KYLLÄ _______ EN _________
Myyjän kuittaus: ___________________________________________________
Myymälöiden yhteystiedot:

Murren Murkina Pukinmäki
Säterintie 16, 00720 Helsinki
045 671 6851
pukinmaki@murrenmurkina.com

www.murrenmurkina.com

Murren Murkina Mankkaa
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
040 766 1018
mankkaa@murrenmurkina.com

Murren Murkina Tammisto
Hagelstamintie 31, 01520 Vantaa
045 898 2851
tammisto@murrenmurkina.com

