MEDLEMSRABATTER
TAF-rabat på avlsfoder fra

EquiFirst

Vinterfodringen står for døren – for nogen er den allerede startet. Jeg vil gerne give jer TAF-medlemmer
et ekstra godt tilbud på vores Breeding-serie.
I kan opnå 40% rabat hvis I køber min. 1 palle og vi leverer fragtfrit. Tilbuddet er forbeholdt medlemmer
af TAF.
I vores Breeding-serie findes 2 forskellige fodertyper:
Breeding Cube
Koncentreret pillefoder til føl, ungheste og avlshopper.
Lille udfodringsmængde og lavt stivelsesindhold (12%).
Optimalt indhold af vitaminer og mineraler, ekstra kobber forebygger vækstforstyrrelser.
Passer perfekt til avlsdyr og opdræt der fodres med store mængder grovfoder.
Breeding Mix
Fuldfoder müsli til føl, ungheste og avlshopper.
Optimalt indhold af vitaminer og mineraler, ekstra kobber forebygger vækstforstyrrelser.
Sikrer en god mælkeproduktion og holder hestene i pænt huld.
Linamix bidrager med livsvigtige Omega 3 fedtsyrer og optimerer hestens generelle sundhed.
Link til flere oplysninger om begge produkter: http://equifirst.dk/DK/Produkter/Breeding.aspx
Venlig hilsen
Karina Josefsen
Tlf. 91 89 41 44
Mail: karina@natural-brande.dk

Vedsted Mølle Rideudstyr tilbyder 15% rabat til medlemmer af TAF.
Ny samarbejdsaftale mellem TAF og Vedsted Mølle Rideudstyr, giver TAF-medlemmer gode rabatter på
ride udstyr. Som noget nyt har Trakehner avlsforbundet indgået en samarbejdsaftale med Vedsted Mølle
Rideudstyr, som giver medlemmerne af forbundet 15% i rabat på rideudstyr. Dette gælder både i Vedsted
Mølles fysiske butik på adressen: Tøndervej 31, 6500 Vojens, samt på deres webshop www.vedstedmolle.dk Rabatten kan ikke kombineres med bonuskort og gælder ikke i forvejen nedsatte varer,
pleje/tilskudsprodukter, hestebolcher, sadler og specialbestillinger (herunder bla. målstøvler). Få at opnå
rabatten i webshoppen, skrives ens medlemsnummer i kommentarfeltet, og rabatten trækkes derefter
manuelt. Ved køb i butikken, medbringes et medlemskort, som fås ved henvendelse til TAF. OBS: Inden
du, som medlem af TAF, første gang skal handle hos Vedsted Mølle Rideudstyr, skal du kontakte TAF for at
blive aktiveret som kunde hos Vedsted Mølle, og derved få rabat. Skriv en mail til Dianna på:
dianna@trakehner.dk. Så er du klar til at handle rideudstyr med rabat.

