Amigo pra Cachorro

(51)3047-9422

(51)9908-7030 WhatsApp

www.diracadistribuidora.com.br
Nome do Cliente:____________________________________Telefone: ( )______________
Nome do Indicado:___________________________________Telefone: ( )______________
Data da Indicação: ______ /______ /______
 Para indicar um amigo você já deve ser nosso cliente;
 Para cada amigo indicado que comprar você ganha 1 quilo de ração;
 Você pode deixar acumular seu saldo de quilos por indicação;
 A ração que será presenteada será a Birbo Premium adulto ou filhote para caninos e a Birbo Premium gatos adultos
para felinos, indiferente da quantidade de quilos a serem retirados;
 O amigo indicado deverá entrar em contato conosco para realizar sua compra;
 O amigo indicado deverá preencher a ficha de indicação informando quem lhe indicou na 1° compra;
 A promoção só é válida para a compra de rações;
 Não serão permitidas indicações recíprocas;
 Caso haja dois clientes indicando a mesma pessoa, o crédito será dado ao que primeiro indicou, comprovado pela data
da ficha preenchida;
 Você poderá retirar o quilo quando seu amigo concluir a 2° compra;
 A forma de pagamento não influencia no recebimento dos seus créditos;
 A retirada do seu saldo deverá ser solicitada com 15 dias de antecedência.
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