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bonuskortti.com

Nyt bonuskortti, alennukset ja
muut edut digitaalisena.

50
5€kr

Rekisteröidy & saat 5€
alennusta seuraavasta ostosta!
Liity jäseneksi jo tänään ja hyödynnä kaikki edut!
Rekisteröidy helposti ja nopeasti älypuhelimesi
avulla ja saat heti 5€:n alennuksen kassalla.
Voit myös rekisteröityä kaikessa rauhassa
kotona älypuhelimella/tietokoneella ja käyttää
alennuksen seuraavalla ostoskerralla. Digitaalisen
bonuskortin käyttöä varten tarvitsemme nimesi
sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

TOIMI NÄIN:
kirjaudu nettiin osoitteeseen:
www.bonuskortti.com
Valitse etusivulta Uusi asiakas.
Klikkaa tästä!
Täytä kaikki pyydetyt tiedot.
Muista antaa myös lemmikkisi tiedot!
Mikäli sinulla on useampi lemmikki
paina uudelleen Rekisteröi lemmikit
sen jälkeen kun olet reikisteröinyt
ensimmäisen lemmikkisi.
Lopuksi klikkaa Lähetä.
Tree Of Pets lähettää sinulle
vahvistussähköpostin. Vahvista tietosi
klikkaamalla Tree Of Pets -viestissä
saamaasi linkkiä.
Tervetuloa asiakasportaalimme jäseneksi!
Eläinkauppasi kassalla tiedot löytyvät
puhelinnrollasi tai sähköpostiosoitteella.
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€
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Anna 10€ & saat 10€!
Auta ystäviäsi löytämään oikeat tuotteet
lemmikeilleen! Anna henkilökohtainen koodisi
ystävillesi: Kun uusi ystävä* ilmoittaa oston
yhteydessä koodisi, saa hän 10€:n alennuksen.
Myös sinä saat 10€:n alennuksen jokaisesta
oston yhteydessä käytetystä koodistasi. Jos
viisi ystävääsi käyttää koodiasi, saat 50€:n
alennuksen seuraavasta ostostasi.

TOIMI NÄIN:
bonuskortti.com
Jos olet jo rekisteröitynyt ja haluat
tarkistaa tietosi, klikkaa Olemassa
oleva asiakas -painiketta!
Kirjaudu tiedoilla jotka annoit
rekisteröityessäsi.

Tervetuloa omille sivuillesi! Täällä voit
tarkistaa kaikki tietosi. Alempaa löydät
koodin, jonka voit lähettää ystävällesi.
Voit lähettää koodin ystäväsi
sähköpostiin portaalissa olevasta kentästä.

Ystäväsi käyttää koodin rekisteröityessään ja saa 10€:n alennuskupongin.
Myös sinä saat 10€:n alennuksen sen
jälkeen kun ystäväsi on tehnyt ostoksen.
Jos ystäväsi rekisteröityy ennen ostoksen
tekemistä, hän saa 5€:n lisäalennuksen!
*) Huomioithan, että ystäväkoodiasi voivat käyttää vain
henkilöt, jotka eivät ole vielä bonuskortti.com jäseniä.

Edut kasvattajille ja
metsästäjille
Rekisteröidy kasvattaja- ja/tai metsästäjäklubin
jäseneksi ja hyödy eduistamme sähköisen
asiakasportaalimme kautta. Löydät kaikki
alennukset tämän esitteen takasivulta. Täytä
tietosi ja anna nimesi ja/tai puhelinnumerosi
kassalla...............................................
Lisäetuna saat myös 5€:n alennuksen
seuraavasta ostoksestasi, kun rekisteröidyt alla
olevien ohjeiden mukaisesti. Huomaathan, että
”Anna 10 €, saat 10€”-etu koskee myös sinua!
Kasvattajana tilaat kissan- tai koiranpentupaketit
näppärästi asiakasportaalin kautta. Lue, miten
voit kirjautua ”Omille sivuillesi”. Löydät ”Tilaa
kissan- tai koiranpentupaketti” -painikkeen
sivun lopusta.

Omat sivuni
Haluatko päivittää tietojasi? Haluatko nähdä
kuinka monta ostosta tarvitaan ennen
seuraavaa alennusta? Löydät kaikki tiedot
näppärästi Omilta sivuiltasi.

TOIMI NÄIN
bonuskortti.com

Jos olet jo asiakkaamme ja haluat
tarkistaa tietosi, klikkaa Olemassa
oleva asiakas -painiketta!
Kirjaudu rekisteröintivaiheessa
antamillasi tiedoilla.

TOIMI NÄIN:
bonuskortti.com

Haluatko rekisteröityä asiakkaaksi?
Klikkaa Kasvattaja tai Metsästäjä!
Täytä kaikki tähdellä merkityt kentät, valitse
jäsenyys johon haluat liittyä.
Jos olet jo jäsen, anna kasvattajakerhomme
tai metsästäjäkortin jäsennumerosi
sille varattuun kenttään. Klikkaa Tallenna.
Hakemuksesi on nyt lähetetty.
Saat sen hyväksymisestä vahvistuksen
sähköpostiisi noin 5 arkipäivän sisään.
Vahvistuksen saatuasi voit aloittaa
ostosten tekemisen ja jäsenetujemme
hyödyntämisen.

Tervetuloa omille sivuillesi!
Täällä voit tarkistaa kaikki tiedot ja päivittää
niitä. Näet myös kuinka monta ostoa
puuttuu seuraavasta alennuksesta.
Muistathan klikata Päivitä tallentaaksesi
tekemäsi muutokset.
Omilta sivuilta pääset kirjautumaan pois
painamalla sivun vasemmassa yläreunassa
olevaa Tree of Pets logoa.

Löydät kaikki tuotemerkkimme osoitteesta
www.treeofpets.fi
Voit myös ottaa yhteyttä:
info@treeofpets.fi | 09-681 84 60

bonuskortti.com

bonuskortti.com
Tarjoamme seuraavat bonuskortit ja alennukset*
50
5€kr

Rekisteröidy nyt!
Saat 5€ alennuksen
seuraavasta ostoksestasi!

€kr
11000

Anna 10€, saat 10€!

Eukanuba ja Iams
Bonuskortti kuluttaja-asiakkaille - joka 5. pakkaus ilmaiseksi
Kasvattajille - 25 % alennus jokaisesta ostosta
Metsästäjille - 20 % alennus jokaisesta ostosta
Virkakoirille - 20 % alennus jokaisesta ostosta

Ever Clean
Bonuskortti kuluttaja-asiakkaille - joka 5. pakkaus ilmaiseksi
Kasvattajille - 20 % alennus jokaisesta ostoksesta

Monster
Bonuskortti kuluttaja-asiakkaille - joka 5.pakkaus ilmaiseksi
Kasvattajille - 25 % alennus jokaisesta ostoksesta

*) Pidätämme oikeuden etujen ja alennusten muutokseen.
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