
Kampanja cotoneille, MyDogDNA Passi syyskuun 2014 ajan vain 99€!

Hintaan sisältyy MyDogDNA-testipaketti, mukaan lukien cotoneiden CMR2 ja PH1.

SUORAAN KOTIIN TILAAMINEN: Hintaan 99€ (+8€ postituskulut)

Tilausohjeet:

- Mene osoitteeseen www.mydogdna.com/fi/ostoskori

- Lisää tuote MyDogDNA passi (normaali hinta 129€) ostoskoriin.

- Lisää kassalla alennuskoodi: COTON2014 ja jatka sitten normaalisti tilauksen täyttäminen loppuun. Testipaketti maksetaan 

Genoscoperille tilauksen yhteydessä. Seuraa ohjetta kassalla.

Tarjous on voimassa 30.9.2014 asti. Näyte tulee ottaa viimeistään 2 kk sisällä siitä, kun paketti on toimitettu.

SYYSPÄIVILLE 13.-14.9. TILAAMINEN: Syyspäivillä lauantaina 13.9. tulee olemaan mahdollisuus ilmaiseen näytteenottoon 

MyDogDNA passia varten, samalla voi ottaa valmiiksi näytteen tulevaa päivitystä varten.

MyDogDNA passi tulee tilata etukäteen.

Syyspäiville tilatuissa testipaketeissa on mukana ylimääräisiä harjoja (yhteensä 4 harjaa), jotka Genoscoper säilyttää siihen asti, 

että päivitetty testipaketti julkaistaan. Päivityspaketti sisältää BANDERAS-testin*. Päivitys voidaan tehdä otetuista lisänäytteistä, 

ja sen sisällön tuloksineen saa lisämaksusta. Koiralle ei tarvitse tällöin käydä ottamassa uutta näytettä tätä varten.

Syyspäiville tilatut MyDogDNA-testipaketit Charlotta Karlsson noutaa perjantaina 12.9. suoraan Genoscoperilta ja vie ne takaisin 

laboratorioon seuraavana maanantaina, joten 8€ postituskuluja ei tule kuten myöskään näytteenottokuluja.

Banderas-testi EI siis sisälly tähän 99€ kampanjatarjoukseen, mutta näytteen tätä varten voi ottaa jo tässä yhteydessä. 

Lisämaksun hintaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä.

Tilausohjeet: Hintaan 99€

- Mene osoitteeseen www.mydogdna.com/fi/ostoskori

- Lisää tuote MyDogDNA Passi (normaali hinta 129€) ostoskoriin.

- Lisää kassalla alennuskoodi: COTON2014 ja täytä yhteystiedot

- Kohtaan ”lisätietoja tilauksestani” kirjoita cotonien syyspäiville

- Kohdassa ”toimituspalvelu” rasti ”2 – nouto laboratoriosta”. Jatka sitten normaalisti tilauksen täyttäminen loppuun. 

Testipaketti maksetaan Genoscoperille tilauksen yhteydessä. Seuraa ohjetta kassalla.

Kun olet tehnyt tilauksen, lähetä sähköposti, jossa on tilaajan nimi, kuinka monta testipakettia olet tilannut sekä 

näytteenottoon tulevien koirien viralliset nimet osoitteeseen kennel.lighthousefriends@gmail.com.

Tilaus tulee olla tehtynä viimeistään 12.9. klo 10.00, jotta se ehtii mukaan syyspäiville.

VUODEN 2014 AIKANA TILATTUIHIN MyDogDNA passeihin, joihin BANDERAS ei ole sisältynyt, on nyt myös mahdollista tulla 

Syyspäiville ottamaan valmiiksi lisänäyte päivitystä varten. Näytteet viedään muiden näytteiden kanssa valmiiksi Genoscoperin 

laboratorioon odottamaan päivityspaketin julkaisua. Genoscoper analysoi lisämaksusta säilytetyn lisänäytteen, ja koiralle saa 

tämän jälkeen koko päivityssisällön, mukaan lukien Banderas*. Näytteenotto on ilmainen, kuluja tulee vasta 

analysointivaiheessa.
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Mikäli haluat koirastasi otettavan lisänäytteen, lähetä osoitteeseen kennel.lighthousefriends@gmail.com sähköposti, jossa on 

koiran virallinen nimi ja MyDogDNA passin numero sekä omistajan tiedot! Ota syyspäiville mukaan koiran rekisteripaperit. 

Näytteenoton yhteydessä täytetään lomakkeita, joiden avulla varmistetaan koiran tiedot ja varmistetaan näytteenoton 

virallisuus. Tiedot tulee lähettää 11.9. mennessä, jotta tiedämme, kuinka monta koiraa näytteenottoon on tulossa.

Lisätietoja kennel.lighthousefriends@gmail.com tai puhelimitse Charlotta Karlsson gsm: 040 5657247

*Päivitetyn testin sisältö on edelleen tuotekehitysvaiheessa, päivityspaketin lopullinen sisältö varmistuu kuluvan vuoden aikana.
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