
Agria 
Breeders Club
agriabreedersclub.no

En klubb for oppdrettere!



Klubben med 
oppdretterfordeler

200
POENG 
i startbonus

Som medlem i Agrias oppdretterklubb får du mange fordeler som er 
tilpasset deg som oppdretter. Det koster ingenting å være medlem og 
du behøver ikke å ha dine hunder forsikret i Agria. 
Det er nok at du er registrert oppdretter i Norsk Kennelklubb.

Meld deg inn i dag!
Som medlem får du tilgang til din egen side på web, hvor du kan se 
poengsaldoen din og handle i Agrias Breeders Shop. 

Vi har vår egen Facebookside under navnet ”Agria Breeders Club”, 
hvor vi deler nyttige tips og råd til deg som oppdretter. Her kan 
du også holde deg oppdatert på arrangementer, kampanjer og 
konkurranser. Besøk oss gjerne! 

Få praktiske 
produkter for 
dine poeng 
Dine opptjente poeng 
bytter du mot prak-
tiske produkter i vår 
Agria Breeders Shop.
Der finnes det meste 
for deg som lever et 
aktiv liv med din hund, 
blant annet våre popu-
lære stambokpermer, 
bur og dekken.

Få tilsendt 
valpepakker 

til dine 
valpekjøpere



Din egen kontaktperson 
i Agria Dyreforsikring
Som medlem i Agria Breeders Club 
får du din egen forsikringsagent 
som er tilgjengelig for spørsmål du 
måtte ha. Når du venter et kull, vil 
forsikringsagenten din ta kontakt 
med valpekjøperne dine for et godt 
og uforpliktende tilbud. For hver 
forsikring får du 100 poeng. 

Hva tilbyr Agria deg 
som oppdretter?
Agria er oppdretternes forsikringsselskap og våre 
avlsforsikringer gir deg en helt unik dekning om avlsplanene 
ikke går helt som forventet.

Når valpen flytter hjemmefra
Kjøper valpekjøperen forsikring innen levering, 
anser vi valpen som uavbrutt forsikret. 
Om tispen er avlsforsikret, dekkes da eventuell 
sykdom eller skade som har oppstått i tiden 
valpen bodde hos deg.  

Flokkforsikring
Du kan også vurdere flokkforsikring, som er et 
bra alternativ for deg med mange hunder. 
Snakk med din forsikringsagent eller ring vårt 
kundesenter på tlf. 24 12 40 00.

100 poeng 
for hver 

forsikring 
kjøpt!



Bli medlem i dag!
Meld deg inn på agriabreedersclub.no
og få tilsendt brukernavn og passord.

Anbefalt av:Følg oss på:

@agriabreedersclubnorge


