
Dit dyr i trygge hænder

Vi tilbyder en plan, så dit dyr bl.a. sikres regelmæssige
sundhedsundersøgelser, vaccinationer (efter dyrlægens
skøn) og tandtjek udført af vores kompetente dyrlæger
eller veterinærsygeplejersker. Du får råd og vejledning, i
hvordan vi kan forebygge problemer og sygdomme hos
dit dyr i fremtiden.
 
Sammen tager vi ansvar for dit dyrs sundhed, hvilket i
sidste ende giver glade og friske dyr. Du får mulighed
for at sprede de udgifter, du har på dit dyrs sundhed i
faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer
penge.

Hvad giver VetPlan dig?
Din dyrlæge har skabt en skræddersyet plan for dit dyr.
En VetPlan® inkluderer typisk de vigtigste
undersøgelser og vaccinationer, som dyrlægen
vurderer, at dit dyr har brug for i løbet af året. VetPlan®
er ikke en forsikring. Du kan derfor med fordel tegne en
forsikring til uforudsete omkostninger.

Tilmelding og månedlige betalinger
Du tilmelder dig og betaler første måneds afdrag på
klinikken, hvorefter alle betalinger foregår automatisk og
nemt via betalingsservice gennem din bank.

Få flere informationer hos personalet på klinikken.



VetPlan® Værløse Dyreklinik

Kat Listepris Basis Listepris Senior

Årlig vaccination (standard)
og sundhedstjek 850 kr. P 850 kr. P

Halvårlig sundhedstjek
ELLER én fri konsultation 700 kr. P 700 kr. P

Årlig blodprøve 1850 kr. P

Fri recept 250 kr. P 250 kr. P

Årlig urinprøve - inkl.
opsamlingskit 450 kr. P

TOTAL 1800 kr. 1168 kr. 4100 kr. 2100 kr.

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 20.5.2022

Som VetPlan®-kunde får du også:
20% rabat på tandrens

10 % rabat på foder i butikken

Op til 25% rabat hos Dyrekassen Danmark Og naturligvis fri:

Fodervejledning

Vægtkontrol

Loppe- og flåttjek

Pris pr. måned kun
 

97 kr.
Spar mindst

632 kr. pr. år.

Pris pr. måned kun
 

175 kr.
Spar mindst

2000 kr. pr. år.

Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.
Ovennævnte aftale gælder kun hos Værløse Dyreklinik og i den normale åbningstid.


