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SUNDHEDSORDNING
TIL DIN KANIN

CarepakkenCarepakken®®



Din kanins tarv er vores vigtigste aktiv. Det er din kanin, det hele
handler om. Netop derfor er ægte omsorg omdrejningspunktet for
vores arbejde, når vi har din kanin i behandling.

Ægte omsorg er også omdrejningspunktet for vores Carepakke. 
Med Carepakken® sætter vi fokus på din kanins sundhed. Vi giver dig 
en hjælpende hånd i en pakke fra hjertet fyldt med fordelagtige rabat-
ter, et godt økonomisk overblik og masser af tid til din kanin.

Sundhedsordningen i Carepakken® fungerer som et abonnement. 
På den måde sikrer vi, at din kanin kommer til sine årlige sundheds-
eftersyn og vaccinationer.

Hvorfor er sundhedseftersyn vigtigt? 
Det er det, fordi vi herved har langt større mulighed for at opdage 
sygdomme i tide, og via rådgivning kan hjælpe med en forebyggende 
indsats.

Kaninens individuelle behov kommer altid i første række. Derfor er det
kaninens individuelle sundhed, alder og dagligdag, vi tager udgangs-
punkt i ved eftersynet. Du skal ikke bekymre dig om at huske din kan-
ins sundhedseftersyn, vi indkalder dig automatisk på mail eller sms.

Uanset anledning er du og din kanin altid velkomne på klinikken.

Vi glæder os til at hjælpe!

Sundhedsordning fra hjertet
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Det får du med Carepakken®

*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 på ca. optil 
kr. 300,- 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).

151,- 
pr. md.

Rabat til dig med flere kaniner

Med Carepakken® får du rabat, når du har flere kaniner i familien. 
Køber du en Carepakke til hvert af dine øvrige kaniner, koster pakken 
kr 82,- pr. efterfølgende kanin pr. måned.

• 2 årlige sundhedstjek og årlig vaccination (normalpris kr. 748,75/besøg)*
 Din kanin beskyttes mod Myxomatose (Kaninpest), VHD1 og VHD2 
 (VHD = Viral Haemorrhagic Disease).

• 20% rabat på alle konsultationer og behandlinger
 Herunder narkose, neutralisation, operationer, tandbehandlinger, mv. **

• Gratis recepter (Normalpris kr. 150,-)
 Recept til ormekur, smertestillende mv. 

• Gratis telefonkonsultation i dagtimer (Normalpris kr. 446,25)

• Gratis negleklipning og tandtjek
 ved hvert sundhedstjek 

• Derudover er der en årlig gratis negleklipning (normalpris kr. 200,-)

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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HØJ KVALITET 
OG ÆGTE OMSORG 

TIL DIG OG DIN KANIN


