
 

Det du behöver för Professionell Grooming     

Rabatter till dig som Uppfödare och dina Valpköpare! 

Hej! 

Som sponsor till Rasklubben vill vi premiera dig som uppfödare och dina 

valpköpare lite extra. Brattpets vill gärna ge dina valpköpare en bra start med 

sin nya familjemedlem och erbjuder 15% rabatt vid första köpet hos oss. 

Du som uppfödare får givetvis också en förmånlig rabatt hos oss.  

Som registrerad kennel i SKK och medlem i Rasklubben erbjuds du att köpa 

våra produkter till vårt Företagspris med upp till 15% rabatt på stora delar av 

vårt sortiment. Billigare än så kan det inte bli!  

Alla som handlar i Sverige betalar moms, privatkund som företagskund.  

Som registrerat företag, om du är momsregistrerad, är momsen avdragsgill. 

Den prislista som tidigare gått ut till dig har reviderats och tydliggjorts! 

Önskar du en ny prislista, mejla till info@brattpets.se så skickar jag dig en 

aktuell prislista. Uppge gärna om du vill få uppdaterade prislistor framöver. 

Vill du som uppfödare köpa en eller fler produkter till dina valpköpare så 

ordnar vi givetvis det till samma fina rabatt. Bara hör av dig till mig om vilken 

eller vilka produkter du skulle vara intresserad av. 

Jag hoppas givetvis att du som uppfödare vill och kan informera dina 

valpköpare om erbjudandet. För att göra det så enkelt som möjligt skickar jag 

med en folder som innehåller den information din valpköpare behöver för att 

kunna ta del av erbjudandet. Jag skickar gärna foldrar till dig i samband med 

att du har en valpkull, bara hojta till om hur många du vill ha.  

mailto:info@brattpets.se


Erbjudandet gäller även vid omplacering av hund eller försäljning av äldre 

hund från din uppfödning. 

För att du som uppfödare ska kunna nyttja rabatten behöver jag följande 

information från dig vid din första beställning: 

Kennelnamn 

Organisationsnummer 

Samtliga namn och tilltalsnamn 

Leveransadress 

Telefonnummer (Mobiltelefon) 

E-postadress 

Mejla din order till michael.rudkrantz@bratt-trading.se 

Var noga med att uppge rätt artikelnummer på den/dom produkter du 

beställer. När beställning inkommit skickas en orderbekräftelse till dig med 

information kring betalning m.m. 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar. 

Varmt välkommen till oss på Brattpets! 

Kind Regards/Med vänliga hälsningar 

 

Michael Rudkrantz               

Business Manager 

Brattpets 

Radiovägen 34, 

Box 643 

135 26 Tyresö 

T +46 (8) 712 95 10 

M +46 (0) 708 39 46 26 

E-mail: michael.rudkrantz@bratt-trading.se 

Webbshop: www.brattpets.se 
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