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Kasvattaja-tuotteiden tilaaminen
Kasvattajasäkit voi tilata jäsenyyden todistamalla VIPstore-jälleenmyyjältä tai vipstore.fi -verkkokaupasta. 

Pentupaketit tilataan joko VIPstore-jälleenmyyjältä tai vipstore.fi -verkkokaupasta. Pentupaketit on tilattava kerralla 
koko pentueelle. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan haluttu täysravintolaatu (3 kg Puppy Mini & Medium, 3 kg Puppy 
Maxi tai 2 kg Puppy Sensitive Lamb), pentujen lukumäärä, rotu ja syntymäaika. Täysravintolaadun on oltava sama koko 
pentueelle. Mikäli täysravintoa ei ole ilmoitettu tilauksen yhteydessä, VIPstore Oy valitsee laadun kerholaisen puolesta.

Pentupaketit on tilattava täysravintotilauksen yhteydessä. VIPstore.fi -verkkokauppa ja VIPstore-jälleenmyyjä eivät toi-
mita pentupaketteja erikseen. 

Lähimmän VIPstore-jälleenmyyjäsi yhteystiedot löydät netistä os. www.vipstore.fi/vipmap tai kysy asiakaspalvelustam-
me, p. 03-475 3474 / info@vipstore.fi

Ehdot
ProBooster Kasvattajat -kerhon jäsen suosittelee ja ruokkii omat koiransa ProBooster-täysravinnoilla. Jäsen noudattaa 
kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ohjeita ja sääntöjä sekä huolehtii hoitamiensa eläinten hyvinvoinnista. Jäsen 
on Suomen Kennelliiton jäsen ja hänellä on kennelnimi.

Oikeus tilata maksuttomia pentupaketteja alkaa, kun kasvattaja on tilannut kolme 20 kg:n kasvattajasäkkiä.

ProBooster Kasvattaja sitoutuu luovuttamaan pentupaketin kokonaisuudessaan kasvattinsa uudelle omistajalle pen-
nun luovutuksen yhteydessä eikä anna hänelle muiden täysravintomerkkien pentupaketteja tai suosittele muita täys-
ravintoja.

ProBooster Kasvattaja ei saa myydä edelleen tilaamiaan 20 kg kasvattajasäkkejä eikä pentupaketteja.

ProBooster Kasvattaja toimittaa pennunostajien yhteystiedot joko sähköisesti ProBooster Kasvattajien verkkosivuilla tai 
pentupakettien toimituksen yhteydessä saamallaan pennunomistajien yhteystietokaavakkeella viimeistään kolmen 
(3) kuukauden kuluessa pentupakettien tilaamisesta VIPstore Oy:lle (Killinkoskentie 23, 34800 Virrat).

Mikäli jäsen on tilannut pentupaketteja perusteettomasti tai hänellä on palauttamattomia pennunostajien yhteystie-
toja, pentupaketit laskutetaan jäseneltä. VIPstore ei toimita uusia pentupaketteja, mikäli edellisen pentueen yhteystie-
toja on toimittamatta / palautusaika on umpeutunut.

ProBooster Kasvattaja kysyy pentujen luovutuksen yhteydessä pennunostajan luvan yhteystietojen luovuttamiseen. 
Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Yhteystietoja VIPstore Oy käyttää sähköpostimarkkinointiin, jonka 
voi lakkauttaa niin halutessaan.

Voimassaolo
VIPstore Oy pidättää oikeuden hyväksyä ja hylätä jäsenhakemukset.  ProBooster Kasvattaja voi erota kerhosta ilmoit-
tamalla siitä sähköpostitse, puhelimitse tai postitse VIPstore Oy:öön. VIPstore Oy ilmoittaa ProBooster Kasvattajien 
kennelnimet ja kotisivuosoitteet www.probooster.eu/kasvattajat -sivustolla. VIPstore Oy pidättää oikeuden lähettää 
kerhon jäsenille postia ja sähköpostia markkinointitarkoituksissa. Jäsenrekisteriä ei luovuteta eteenpäin.  VIPstore Oy 
pidättää oikeuden muuttaa ProBooster Kasvattajat -kerhon sääntöjä tai lopettaa kampanjan. VIPstore Oy seuraa kasvat-
tajan tilausmääriä.  VIPstore Oy voi erottaa kasvattajan sääntörikkomuksen seurauksena.

Liity ProBooster Kasvattajat -kerhoon



TERVETULOA 
ProBooster Kasvattajaksi
ProBooster Kasvattajana Sinulla on oikeus 
ostaa korkealaatuiset ProBooster-täysravin-
not taloudellisissa 20 kg:n säkeissä. Lisäksi 
saat kaikille kasvattamillesi pennuille veloi-
tuksetta pentupaketin, joka kannustaa uut-
ta omistajaa jatkamaan kasvattisi ruokintaa 
ProBooster-täysravinnoilla.

Pentupakettiin kuuluu
   2-3 kg ProBooster-täysravintoa
   (valintasi mukaan Puppy Mini & Medium,     
   Puppy Maxi tai Puppy Sensitive Lamb)
   Etukortti, jolla kasvattisi omistaja saa    
   neljä ProBooster-täysravintoa ostettuaan   
   viidennen tuotteen ilmaiseksi (etu on 
   voimassa VIPstore-jälleenmyyjillä asioi-
   taessa, ilmainen tuote on arvoltaan    
   sama kuin edullisin etukorttiin merkattu    
   tuote)
   Lelu
   ProBooster-reppu

Edellytys maksuttomille pentupaketeille on, 
että olet tilannut kolme (3) kasvattajasäkkiä 
ja toimitat VIPstore Oy:lle pennunostajien 
yhteystiedot aina pentujen luovuttamisen 
jälkeen. Tiedot lähetät helposti ja nopeasti 
sähköisesti netissä, www.probooster.eu/kas-
vattajat tai pentupakettien mukana tulevalla 
kaavakkeella postitse. Odotamme yhteystie-
tojen saapuvan viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua pentupakettien tilaamisesta. 

Liittymislahja
Saat LIITTYMISLAHJAKSI ensimmäisen kas-
vattajasäkkitilauksesi yhteydessä ProBoos-
ter-säilytystynnyrin! 

Toivotamme menestystä jalostustyöhösi 
ProBooster Kasvattajana!

ProBooster Kasvattajat -hakemus
Voit hakea kerhon jäseneksi netissä (www.probooster.eu/kasvattajat) tai tällä lomakkeella 
(postita lomake tai skannaa se sähköpostin liitteksi). Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu 
ProBooster Kasvattajat -kerhon sääntöihin. Pakolliset tiedot on merkitty *. 

Etunimi*

Postinumero*

Puh.

www-osoite

Kasvattamasi rodut*

Arvioi täysravinnon kulutus kennelissäsi keskimäärin / 1 kk*

Paikka ja aika*

Olen lukenut kerhon säännöt, hyväksyn ne
ja haluan ryhtyä ProBooster Kasvattajaksi*

Täytetyn hakemuksen voi palauttaa postitse osoitteeseen VIPstore Oy, Killinkoskentie 23, 34800 VIRRAT tai skannata sähköpostin 
liitteeksi osoitteeseen info@probooster.eu. Hakemus käsitellään 1-2 viikon kuluessa. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen lähetämme 
postitse tervetulokirjeen. Mikäli hakemusta ei hyväksytä, siitä ilmoitetaan sähköpostitse. 

Haluan tietoa tuotteista ja tarjouksista

Ruokakunnassasi olevien koirien rodut ja lukumäärä*

Rotu*

Kennelnimi Kennelnimi myönnetty vuonna Kasvattamiesi pentueiden lukumäärä

Katuosoite*

Sukunimi*

Postitoimipaikka*

Sähköposti*

Lukumäärä

Allekirjoitus|


