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АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАВОДЧИКІВ

ОТРИМАЙТЕ УПАКОВКУ* КОРМУ ДЛЯ ВАШОГО РОЗПЛІДНИКА
ЗА РЕЄСТРАЦІЮ НОВОГО ВЛАСНИКА КОШЕНЯТИ**
Як це працює:

Ви передаєте новому
власникові інформацію
для реєстрації: ваш
ID заводчика, ПІБ,
рекомендації щодо
догляду та харчування
в електронному вигляді
або у заповненій
листівці***

ПЕРЕВАГИ
НОВОЇ СИСТЕМИ
ДЛЯ ВАС:
ü Ви більше не витрачаєте
час на заповнення анкет
з інформацією — новий
власник самостійно
реєструється
ü Вам не потрібно замовляти
набори для приплоду —
ми самі доставимо їх
ü Ви отримуєте упаковку
корму* за КОЖНУ**
реєстрацію у системі

Новий власник сам
заповнює коротку
онлайн-форму та отримує
подарунковий набір для свого
кошеняти у найближчому відділенні
«Нової Пошти» або кур’єром додому.
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онлайн-форма для реєстрації

mykitten.royalcanin.com.ua
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дайте цю адресу новому власнику кошеняти

Ви отримуєте упаковку корму
для вашого розплідника

1 ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ВЛАСНИК** = 1 УПАКОВКА КОРМУ ДЛЯ ВАШОГО РОЗПЛІДНИКА

0,4
кг

1

ROYAL CANIN® Брідерз Клаб. 2ROYAL CANIN® Кіттен. 3Майкіттен.роялканін.ком.юей. 4ROYAL CANIN® Фест Ейдж Мазер енд бебікет.
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* Мається на увазі корм Mother&Babycat4 у фасовці 0,4 кг. Акція діє для заводчиків котів, які уклали угоду про партнерство з
розплідниками з ТОВ «Рояль Канін Україна» (надалі – «Угода»).
В разі виконання описаних умов акційної пропозиції та з урахуванням інших положень Угоди, заводчик має право придбати
корм вагою 0,4 кг Babycat за ціною 0,01 грн. ТОВ «Рояль Канін
Україна» залишає за собою право вибору корму, що надається, згідно з характеристиками розплідника на свій розсуд.
Акція діє з 1.04.18 по 31.12.2020 на всій території України, окрім АРК та тимчасово окупованих територій. Деталі акції дізнавайтесь у менеджера по роботі з розплідниками у вашому регіоні, або за тел 0800 21 00 01,
безкоштовно зі стаціонарних телефонів України, пн.-пт. 9.00-18.00,
або на сайті www.royalcanin.com/ua
** Під купоном розуміється подарунковий сертифікат для нових
власників, що надається відповідно до Угоди. Акційна пропозиція є
дійсною лише, у випадку коректного заповнення спеціальної форми
новим власником, доступ до якої він отримує після вручення йому
подарункового сертифікату на умовах, описаних в Угоді. Акція діє для
нових власників кошенят, що проживають на території України, окрім
АРК та тимчасово окупованих територій.
***Листівка видається менеджером за наявності на складі.

