POMÁHÁME ZVÍŘATŮM. POMŮŽETE SPOLU S NÁMI?
Již ze samotné podstaty zaměření našeho podnikání je zřejmé, že máme kladný vztah ke všemu
živému. Máme prostě rádi zvířátka všeho druhu, a protože ne všem zvířátkům je umožněno mít
milující páníčky, anebo k nim osud nebyl právě vstřícný, snažíme se každoročně podpořit projekty
zaměřené na pomoc zvířátkům znevýhodněným, nebo zvířátkům v ohrožení.
V letošním roce jsme se rozhodli oslovit se žádostí o pomoc zvířátkům i Vás, naše zákazníky, protože
věříme, že naše společné úsilí povede k dosažení významnějších úspěchů.
Dovolujeme si Vám tak představit projekt společnosti Plaček Pet Products s.r.o., provozovatele
internetového obchodu www.superzoo.cz , určený na pomoc ohrožených či jinak znevýhodněných
zvířat a věříme, že svým zapojením nám umožníte jeho úspěšnou realizaci.
PRINCIPY NAŠÍ SPOLUPRÁCE:
V rámci projektu můžete společně s námi podporovat subjekty zabývající se ochranou zvířat, tj. útulky
pro opuštěná zvířata, záchytné stanice, nadace, spolky či jiné organizace na ochranu zvířat s tím, že
vybraný útulek, spolek, nadaci, apod. budeme podporovat vždy po předem stanovenou dobu tak, aby
naše pomoc dopadala na co nejširší množství subjektů. O tom, který subjekt je právě podporován, se
dozvíte na našich stránkách, www.superzoo.cz, v sekci „Podporujeme“, kde se dozvíte bližší
informace o činnosti podporovaného subjektu, a rovněž tak bude aktuálně podporovaný subjekt
uveden v rámci objednávky Vámi poptávaného zboží, a to v sekci „nákupní košík“.
Naše společnost Vám prostřednictvím nákupu v našem e-shopu umožní podpořit aktuálně
podporovaný subjekt určitým finančním obnosem, jinými slovy naším prostřednictvím můžete
snadno a bez jakékoliv administrativní zátěže na Vaší straně poskytnout podpořit kupř. útulek
pro psy, pokud Vás svou činností zaujal. Nadto – nejen, že za Vás obstaráme administrativní zátěž
s darem spojenou, my sami Vámi vybraný subjekt rovněž podpoříme, a to stejnou měrou, jakou
se rozhodnete přispět Vy. To znamená, že pokud se Vy rozhodnete podpořit vybraný podporovaný
subjekt kupř. částku 100,-Kč, my jej podpoříme rovněž částku 100,-Kč.
Výše Vaší podpory je přitom omezena pouze spodní a horní hranicí, kdy nejméně lze podpořit
vybraný subjekt částkou 10,-Kč a nejvýše pak částkou 100,-Kč na jeden nákup. Částka takto naším
prostřednictvím vybranému subjektu zaslaná nepodléhá dani z přidané hodnoty a na faktuře bude
uváděna odděleně.
Vaše pomoc je založena na principu dobrovolnosti, tzn. Vaše rozhodnutí nepodpořit, nemá žádný vliv
na úspěšné dokončení objednávky Vámi poptávaného zboží a Vaše rozhodnutí nezúčastnit se našeho
projektu pro Vás to znamená pouze zaškrtnout v rámci objednávky zboží políčko „nechci přispět“.
Pokud se však rozhodnete do projektu zapojit, pak kliknutím na políčko „Přispět“ dáváte společnosti
Plaček Pet Products, s.r.o. výslovný příkaz k tomu, aby Vaše finanční prostředky v částce Vámi určené
zaslala na našich webových stránkách aktuálně zveřejněnému konkrétnímu podporovanému subjektu
zabývajícímu se ochranou zvířat, a to za účelem podpory činnosti takového podporovaného subjektu.
Na základě Vámi shora popsaným způsobem uděleného příkazu Vám bude zasláno na základě Vámi
v rámci nákupu sdělených Vašich kontaktních údajů potvrzení o přijetí peněžních prostředků určených
k podpoře vybraného subjektu.
O tom, jak byly Vámi poskytnuté prostředky použity, se dozvíte vždy po ukončení příslušného
kalendářního měsíce, kdy na našich webových stránkách budou v sekci „Podporujeme“ zveřejněna
čísla faktur vystavených k nákupům těch z Vás, kdo jste se na podpoře v daném měsíci podíleli, a to
vždy včetně uvedení výše částky zaslané podporovanému subjektu naším prostřednictvím, kdy pomocí
čísla faktury si budete moci jednoduše ověřit, zda jsou Vámi naším prostřednictvím zaslané finanční
prostředky určené k podpoře konkrétního subjektu evidovány. Ve spolupráci s aktuálně

podporovaným subjektem bude uveřejněn rovněž i výsledek naší společné podpory, tj. jakým
způsobem naši pomoc daný subjekt zužitkoval.
Náš projekt probíhá do odvolání. O jeho případných změnách či ukončení budete informováni
prostřednictvím našich webových stránek.
Věříme, že Vás námi poskytnutá možnost podílet se na zlepšování životních podmínek co největšího
počtu našich zvířecích kamarádů zaujala a že společnými silami dosáhneme lepších výsledků v oblasti
podpory zvířecí říše.
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