
VetPlan® Valp
Abonnera på förebyggande

vård och god hälsa

Nu kan du abonnera på förebyggande vård som syftar till att ditt djur
skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem.
 
Med VetPlan® får du en egen hälsoplanering över året till en fast
månadskostnad. I abonnemanget ingår bland annat vissa
undersökningar och vaccination samt nära vårdkontakt, råd och
vägledning. Med VetPlan® får ditt djur regelbunden tillsyn.
Veterinärerna i Svenljungas förhoppning är också att VetPlan® och ett
ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat
behov av avancerad veterinärvård.

Vad ingår i VetPlan®?
I VetPlan® ingår den årliga vaccinationen och en hälsokontroll.
Dessutom ingår en receptförskrivning. Med VetPlan® följer också
rabatter på djurfoder och andra tjänster, men viktigast är att du får nära
kontakt med kunnig djurhälsopersonal och ökad medvetenhet om ditt
djurs hälsa. Efter ett år så förnyas ditt valp abonnemang automatiskt till
ett hund BAS abonnemang. 

Hur fungerar det?
Du tecknar ditt VetPlan®-abonnemang vid besök hos Veterinärerna i
Svenljunga eller via hemsidan https://www.svenvet.se/. Första
månadsavgiften betalas direkt på klinik eller via swish vid registrering på
hemsidan kliniken och därefter sker betalning smidigt via autogiro. Vi
rekommenderar alltid att teckna djurförsäkring för att täcka oförutsedda
händelser, oavsett om du väljer VetPlan® eller ej.



Allt det här ingår i VetPlan® Valp

Tjänst VetPlan®

Valp Ord. pris

Hälsokontroll ink.
tandkontroll* P 745

Vaccination 1 P 375

Vaccination 2 P 375

Valfritt foder P 600

Receptförskrivning P 100

Totalt: 1428kr
119kr/mån 2195kr

* Gäller inte för akuta problem som inte kan bokas minst 1 vecka i förväg. Tandkontrollen utförs på vaket djur. Om djuret behöver sedering så
tillkommer kostnad för detta och besöket kan behöva bokas om.

Som VetPlan® kund får du dessutom:

10% rabatt på allt foder från Hill´s.

8:e foderinköpet kostnadsfritt från Hill´s.

50% rabatt på första foderinköpet ifrån Hill´s.
Gäller med voucher.

10% rabatt på allt foder från Royal Canin.

10% rabatt på normalkastration hane och tik.

10% rabatt på chipmärkning och registrering.

10% rabatt på kloklipp.

VetPlan® Valp

119kr
per månad

 

Spara minst
767kr per år.

Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.


