
 

CHOVATELSKÝ PROGRAM 
• Kdo se může stát členem Klubu chovatelů ACANA / ORIJEN ? 

- aktivní chovatel nejméně dvou psů (koček), který má registrovanou 
chovatelskou stanici nebo psa (kočku) s udělenou třídou chovnosti. 

• Jak se stát členem Klubu chovatelů ACANA / ORIJEN ? 

- vyplnit dotazník dostupný ke stažení níže a poslat jej na 
mail objednavky@acana.cz nebo poštou na naši adresu. 

- doložit kopii potvrzení o registraci chovatelské stanice 

• Co mi členství v Klubu chovatelů ACANA / ORIJEN přinese? 

- slevu 15 % na produkty značky ACANA a ORIJEN 

- slevu 20 % na produkty značky MEATLOVE, CAMON a PIPER  

- balíčky pro štěňata/koťata zdarma (340g balení krmiva, hračka, odměrka, leták, 
apod.) 

- možnost prezentace na propagačních předmětech ACANA/ORIJEN a jejich 
získání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu  

- pravidelné informace o produktech a prodejních akcích 

• Co musím splnit a doložit abych dostal balíčky pro štěňata/koťata? 

- musíte být registrovaný chovatel v klubu ACANA/ORIJEN 

- pravidelně odebírat krmivo ACANA nebo ORIJEN 

- doložit doklad o narození štěňat/koťat či jinak dokázat jejich narození 

- zaslat žádost na mail objednavky@acana.cz  
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• Kde nakupovat na chovatelskou stanici?

- na našich autorizovaných prodejnách (seznam na www.acanaorijen.cz/
prodejny/firemni-prodejny)

- přímo v sídle dovozce Weber – mlýn, Masarykova 159, Hořovice 26801 

- na mezinárodních a národních výstavách či jiných akcích u stánku ACANA/
ORIJEN

- na e-shopu www.acanaorijen.cz, kde Vám po registraci založíme účet.

• Jaké další informace by se mi mohly hodit?

- Všechny potřebné informace Vám sdělíme na tel.: 311 512 281, nebo
prostřednictvím e-mailu objednavky@acana.cz. Pokud máte nějaké dotazy
ohledně značek ACANA a ORIJEN či ohledně výživy Vašich mazlíčků, pak
volejte na 731 418 721, nebo prostřednictvím e-mailu
manager.marketing@acana.cz.

• Poznámka: Nezapomeňte, že po registraci do chovatelského programu můžete
nakupovat naše produkty i z pohodlí domova prostřednictvím e-shopu, kde při
objednávce nad 900 Kč máte dopravu zdarma a zboží Vám doručíme
následující prácovní den (při objednávce do 14 hodin).

• Upozornění: Slevy se nesčítají s jinými programy a prodejními akcemi. Zboží
zakoupené na členskou kartu „Chovatelského programu“ není určeno k dalšímu
prodeji třetím osobám. Vyplněním dotazníku vyjadřujete souhlas se
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
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