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SUNDHEDSORDNING
TIL DIT KÆLEDYR

Sundhedsordning fra hjertet
Dit kæledyrs tarv er vores vigtigste aktiv. Det er dit kæledyr, det hele
handler om. Netop derfor er ægte omsorg omdrejningspunktet for
vores arbejde, når vi har dit dyr i behandling.
Ægte omsorg er også omdrejningspunktet for vores Carepakke. Med
Carepakken® sætter vi fokus på dit kæledyrs sundhed. Vi giver dig en
hjælpende hånd i en pakke fra hjertet fyldt med fordelagtige rabatter,
et godt økonomisk overblik og masser af tid til dit kæledyr.
Sundhedsordningen i Carepakken® fungerer som et abonnement.
På den måde sikrer vi, at dit kæledyr kommer til sit årlige sundhedseftersyn.
Hvorfor er et årligt sundhedseftersyn vigtigt? Det er det, fordi vi ved
eftersynet har langt større mulighed for at opdage sygdomme i tide –
ligesom vores rådgivning gør, at vi kan hjælpe med en forebyggende
indsats.
Dyrets individuelle behov kommer altid i første række. Derfor er det
dyrets individuelle sundhed, alder, race og dagligdag, vi tager udgangspunkt i ved eftersynet. Og du skal ikke være nervøs for at glemme det
årlige sundhedseftersyn. Vi indkalder dit kæledyr og husker dig på jeres
tid via e-mail eller sms.
Uanset
Latino anledning
URW + Alber Newer du og dit kæledyr altid velkomne på klinikken.
Vi glæder os til at hjælpe!

Det får du med Carepakken®
• Et årligt sundhedseftersyn og vaccination (Normalpris kr. 748,75)*
Hunde vaccineres imod hundesyge, smitsom tarmbetændelse, leverbetændelse, kennelhoste (virusinfektion) og leptospirose. Katte
vaccineres imod kattesyge, katteinfluenza og smitsom katteleukæmi.
• 20% rabat på alle konsultationer og behandlinger
Herunder narkose, neutralisation, operationer, tandbehandlinger, 		
mærkning, udstedelse af pas og lign.**
• Intet udleveringsgebyr på receptpligtige loppe- og flåtmidler.
(Normalpris kr. 90,-)
• Gratis recepter (Normalpris kr. 150,-)
Recept til ormekur, gigtmedicin, hjertemedicin og lign.
• Gratis telefonkonsultation i dagtimer (Normalpris kr. 446,25)
• En gratis negleklipning årligt (Normalpris kr. 200,-)
• Et gratis tandtjek (Normalpris kr. 748,75)

Rabat til dig med flere kæledyr
Med Carepakken® får du rabat, når du har flere kæledyr i familien.
Køber du en Carepakke til hvert af dine øvrige kæledyr, koster pakken
72,- kr. pr. efterfølgende dyr pr. måned.
*Af hensyn til lovgivningen kan betaling af medicin og vacciner ikke indgå i aftalen. Derfor betaler du prisen for selve vaccinen separat på dagen for sundhedseftersyn og vaccination. Et typisk beløb på en vaccine er ca. 100,- til 165,- alt
efter vaccinetype. **Der gives ikke rabat på medicinudlæg og forbrugte materialer, samt på ydelser der er dækket af sygeforsikring. Kan ikke kombineres med
andre rabatter (se mere i aftalevilkår).
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Tænk med hjertet – betal med fornuften
Carepakken® er et abonnement, du betaler pr. måned via PBS. Du kan også
betale én gang årligt. Ønsker du en årlig opkrævning, betaler du et års fuldt
abonnement, når vi opretter jer. Oprettelse: kr. 130,-
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