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Tilmelding og månedlige betalinger

Du tilmelder dig og
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Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Listepris

AniPlan

1 årlig sundhedstjek og
vaccination

672* kr.

Inkluderet

1 konsultation eller
sundhedsjtek

593* kr.

Inkluderet

Gratis receptgebyr

474 kr.

Inkluderet

1 årlig urinprøve inkl.
opsamlingskit (medbringes)

633 kr.

Inkluderet

Fødselsdagsgave

75 kr.

Inkluderet

2447 kr.

1548 kr.

Kat sundhedspakke

TOTAL

®

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 15.01.2019
* Excl. tillægsydelser samt medicin, takseres særskilt.
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Som AniPlan®-kunde får du desuden
•

10 % rabat på foder til dit kæledyr

•

•

10 % på honorar på tandbehandling og
tandrøntgen

10 % på forsikring hos
Dyrekassen Danmark

•

Gratis tandtjek/vægtkontrol
og fodervejledning

•

20 % på honorar på kloklip med bedøvelse

•

25 % på honorar ved neutralisering
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Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Dyrlægegårdens Dyreklinik og kun i den normale
åbningstid.
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