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bonuscard.com

Bonuskort, rabatter
och andra förmåner digitalt

50kr

Registrera dig & få 50 kr
rabatt på nästa köp!
Registrera dig snabbt och enkelt direkt i din
telefon och få 50 kr rabatt när du kommer till
kassan. Det går också bra att registrera dig
i lugn och ro hemma så får du rabatten vid
nästa köptillfälle. För att använda ditt digitala
bonuskort uppge personnummer.
Bli medlem idag och ta del av alla förmåner!

SÅ HÄR GÖR DU:

100

kr

Ge 100 kr & få 100 kr!
Hjälp dina vänner att köpa bra produkter till
sina husdjur! Ge din unika kod till dina vänner,
varje gång en ny vän uppger din kod får hen
100 kr rabatt och samtidigt får du 100 kr rabatt
varje gång koden används. Dvs om fem av dina
vänner använder din kod, får du 500 kr rabatt
på ditt nästa köp.

SÅ HÄR GÖR DU:
bonuscard.com

bonuscard.com
Klicka på befintlig kund.
Vill du registrera dig som kund,
klicka här!

Fyll i alla uppgifter och tryck på Spara.
Kom ihåg att lägga till information om
ditt husdjur!

Bekräfta dina uppgifter genom att
logga in på den e-post du angivit och
klicka på länken i mail från Tree of Pets.

Välkommen som medlem i kundportalen!
Registrering av bonuskort sker i
kassan hos din zoobutik.
Koden gäller endast nyregistrerade medlemmar på
bonuscard.com och på Tree of Pets-distribuerade
varumärken (se framsida).
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Logga in med de uppgifter du angivit
när du registrerade dig.
Välkommen till din sida! Här ser du
all information och lite längre ner på
sidan finns din ”Värva dina vänner”-kod.
Du kan enkelt maila koden till
dina vänner i angiven ruta.

Din vän anger din kod i fältet ”Ange
värvningskod” när hen registrerar sig på
bonuscard.com. Din vän får vid sitt första
köp 100 kr rabatt och du får 100 kr rabatt
när hen genomfört sitt första köp.Vännen får
utöver detta 50 kr rabatt i registreringsbonus.
Koden gäller endast nyregistrerade medlemmar på
bonuscard.com och på Tree of Pets-distribuerade
varumärken (se framsida).

Förmåner för
uppfödare & jägare
Ansök eller registrera medlemskap i våra
upp-födar- och/eller jaktklubbar och ta del
av förmåner genom vår digitala kundportal.
Information om samtliga rabatter finns i din
butik eller på bonuscard.com. Fyll i dina
uppgifter och uppge personnummer i kassan.
Som extra erbjudande får du dessutom 50 kr
rabatt vid nästa köp när du registrerar dig enligt
nedan. Läs även ”Ge 100 kr & få 100 kr!” – denna
förmån gäller självklart även dig!
Som uppfödare beställer du enkelt valp- och
kattungepaket via bonuscard.com, läs hur du
loggar in på ”Mina sidor”. Längst ner hittar du
knappen ”Beställ valp- och kattungepaket”.

Mina sidor
Vill du uppdatera dina uppgifter? Se hur många
köp som är kvar till rabatten? All information
hittar du enkelt på Mina sidor.

SÅ HÄR GÖR DU:
bonuscard.com

Klicka på befintlig kund.

Logga in med de uppgifter du angivit
när du registrerade dig.

SÅ HÄR GÖR DU:
bonuscard.com

Vill du registrera dig som kund,
klicka här!

*

Fyll i alla uppgifter markerade med , välj
medlemskap och bifoga intyg. Är du redan
medlem skriver du ditt medlemsnummer i
angiven ruta. Tryck på Spara.

Ansökan är nu skickad till Tree of Pets
och när den är godkänd får du en
bekräftelse till den e-post du angivit.
Nu är det klart att handla och ta del av
våra medlemsförmåner!

Välkommen till din sida! Här ser du all
information och kan enkelt uppdatera
dina uppgifter, se hur många stämplar
som är kvar till rabatt osv. Kom ihåg att
trycka på Uppdatera för att dina
ändringar ska sparas.

Om du saknar eller har glömt ditt
lösenord klickar du på angiven länk.

Du hittar alla våra varumärken
på Facebook och Instagram.
Eller kontakta oss på:
info@treeofpets.se | 08-630 73 00
bonuscard.com

bonuscard.com
Vi erbjuder förmånliga bonuskort och rabatter till alla.
Fråga i din zoobutik för mer information.

50kr

Registrera dig och få
50 kr rabatt på nästa köp!

kr
100

Ge 100 kr & få 100 kr!

Läs mer om vilka rabatter vi erbjuder på bonuscard.com
Villkor för konsumentbonuskort: Storleken på den rabatterade förpackningen,
blir densamma som den billigaste, tidigare inköpta.
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