
NYE SAMARBEIDSPARTNERE 
En av Eukanuba’s  viktigste samarbeidspartnere de neste årene blir Norske Elghunders Forbund 
og vi vil takke for den tillitten som er gitt oss fra Styrets side. Lenger ned på siden finner du en 
oversikt over de forskjellige mulighetene for å få rabatter elghundeiere får på hundefôr.

I avtalen har vi også gitt de forskjellige elghundklubbene muligheter for å motta premier til 
prøver og utstillinger. Dette gjøres ved å ta kontakt med oss på tlf 22727670 eller til vår ”elg-
hundmail” mai.nicolaisen@dksh.com.

Elghundklubbene kan også få hjelp til sine klubbkvelder med foredrag om diverse temaer hvor 
vi dekker kostnadene til foredragsholder. Her er det viktig å være ute i god tid, men ta gjerne 
kontakt med undertegnede.

Tilbud til de forskjellige kundegruppene
Oppdrettere
Alle som melder seg inn i vår oppdretterklubb (gratis medlemskap) får 40% rabatt på fôr, gratis 
valpepakker, info og kursing. Man kan velge å handle direkte fra vårt lager eller via sin lokale 
forhandler (zoo, veterinær eller sport).  Alle våre forhandlere kan hjelpe til med avtalen. 

 Ved kjøp via forhandler må man handle 5 sekker med 15 kg for å få rabatten på 40%.   
 Ønsker man å handle 1 stk 15 kg får man med en 3 kg gratis (dette gir 20% rabatt). 
 Ved kjøp direkte fra lager så må man kjøpe 5 sekker (15/20 kg) for å få det fraktfritt   
 kjørt hjem. 

I begge tilfellene kan man blande fôrtypene vi har for salg (valp, voksen, spesial, senior osv). 
Kiloprisen blir den samme om man velger direkte kjøp eller via butikk.

Storforbrukere
Også storforbrukere får muligheten for å handle direkte eller via forhandler.
 Ved kjøp via forhandler må man kjøpe 6 sekker med 19 kg av vår Eukanuba Everyday   
 serie, pris kr 349,- pr sekk.

 Ved kjøp direkte fra lager så må man kjøpe 12 sekker med 19 kg av vår Eukanuba Every 
 day serie, pris kr 349,- pr sekk fraktfritt levert. Husk å registrer deg som kunde hos oss  
 først. 

Andre
Nyhet til alle elghundeiere med 1-2 hunder eller de som ikke ønsker å handle store kvanta. 
Vi har laget et system med bonuskort (se vedlagte bonuskort i Elghunden 02-2008). Ved kjøp av 
6 sekker 3kg/7,5kg/12/12,5/15kg får man den 7. sekken gratis. Kortet er personlig og gjelder 
kun for medlemmer i NEKF. Bonuskortet kan brukes hos alle våre forhandlere. Når kortet er 
fulltegnet sendes det inn til Eukanuba og man får et nytt bonuskort + et gavekort på den 7 sek-
ken. Se info på bonuskortet.

Skulle det være noe dere ønsker å få mer informasjon om så ta gjerne kontakt med på tlf: 
98255722 eller på mail petter.steen@dksh.com.

Med elghundhilsen 

Petter Steen


