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Tilmelding og månedlige betalinger

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

Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Listepris

AniPlan

720-820 kr.

Inkluderet

1 valgfri konsultation

655 kr.

Inkluderet

Gratis udskrivning af recepter

340 kr.

Inkluderet

Gratis kloklip

200 kr.

Inkluderet

1 afføringsprøve,
hjerte/lungeorm

350 kr.

Inkluderet

2265-2365 kr.

1548 kr.

Hund Basis
1 årlig vaccination* inkl.
sundhedseftersyn

TOTAL

®

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 01.03.2018
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Som AniPlan®-kunde får du desuden
•

15% RABAT PÅ FODER

•

Tandtjek

•

10 % RABAT PÅ TANDRENS

•

Vægtrådgivning

•

10 % RABAT PÅ NEUTRALISATION

•

Slankeplanlægning

•

OP TIL 25 % RABAT PÅ SYGEFORSIKRING
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Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Kalundborg Dyrehospital og kun i den
normale åbningstid.
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