	
  

CHOVATELSKÝ KLUB ANNAMAET
i pro psí sportovce!

Kdo se může stát členem Chovatelského klubu Annamaet?
• Chovatel vlastnící alespoň 1 psa s udělenou třídou chovnosti, který má
registrovanou chovatelskou stanici.
• Aktivní majitel nejméně 2 psů s průkazem původu.
• Aktivní majitel alespoň 1 psa se sportovní licencí (zde průkaz původu není
podmínkou).
Co mi členství v Chovatelském klubu Annamaet přinese?
• Možnost nákupu krmiv Annamaet za chovatelské ceny.
• Startovací balíčky s krmivem Annamaet pro odchovaná štěňata zdarma (lze
čerpat minimálně po 3 měsících členství a při druhém nákupu krmiv).
• Odborné poradenství.
• Pravidelné informace o produktech.
Jak se stát členem Chovatelského klubu Annamaet?
• Vyplnit dotazník – dostupný v Aktualitách na www.annamaet.eu nebo Vám ho na
Vaši žádost zašleme e-mailem.
• Předložit kopie průkazů původu psů, potvrzení o registraci chovatelské stanice
nebo sportovní licence.
• Kopie dokladů o účasti na výstavách či sportovních kláních (nepovinné).
• Vše odeslat poštou nebo e-mailem na níže uvedené adresy firmy Samohýl group
a.s.
Kde a jak mohu nakupovat jako člen Chovatelského klubu Annamaet?
Přímo u dovozce krmiva Annamaet, společnosti Samohýl group a.s.:
• online e-shop - https://b2b.samohyl.cz (nutná registrace)
• E-mail: klub@annamaet.eu
• Telefon: 481 653 111 (zákaznický servis od 8,00 – 20,00 hod).
•

	
  

Samohýl group a.s., Chovatelský klub Annamaet, Smetanova 1058, Lomnice nad
Popelkou, 512 51

Etický kodex člena Chovatelského klubu Annamaet
•

•

Krmiva jsou určena pouze pro vlastní spotřebu člena
Chovatelského klubu Annamaet, odběry budou kontrolovándle
počtu registrovaných zvířat. Přeprodej třetím osobám je
zakázán a může být důvodem pro vyloučení z klubu

Ve vlastním zájmu člena je aktualizace všech registrovaných údajů o majiteli i
registrovaných zvířatech. Změny prosím hlaste písemně buď poštou nebo emailem na výše uvedené adresy firmy Samohýl group a.s.

Zánik členství v Chovatelském klubu Annamaet:
•
•
•

Nadměrné nákupy vzhledem k počtu registrovaných zvířat (porušení Etického
kodexu)
Neaktivní člen = 12 měsíců bez nákupu krmiva.
Na vlastní žádost.

Co musím splnit, abych mohl dostat startovací balíčky pro
štěňata/koťata?
•

Je nutné být registrovaným členem Chovatelského klubu Annamaet.

•

Pravidelně nakupovat krmiva Annamaet (první balíčky je možno získat až po 3
měsících členství nebo při druhé objednávce krmiv).

•

Předložení kopie přihlášky k zápisu štěňat nebo hlášenky o vrhu nebo kopie
žádosti o průkazy původu na ČMKÚ.
Poslat žádost o startovací balíčky a požadované doklady na adresu:

•

Samohýl group a.s., Chovatelský klub Annamaet, Smetanova 1058, Lomnice nad
Popelkou, 512 51 nebo
e-mail: klub@annamaet.eu
•

Balíčky jsou doručovány s objednávkou krmiva.

V případě zájmu o individuální podmínky (např. odběry pro ZKO) nebo o propagaci krmiva
Annamaet při výstavách či sportovních kláních kontaktujte prosím: klub@annamaet.eu.

