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Tilmelding og månedlige betalinger

Du tilmelder dig og
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Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Listepris

AniPlan

Årlig vaccination* og
sundhedsundersøgelse

767 kr.

Inkluderet

1 konsultation / 6 måneders
sundhedsundersøgelse
v/dyrlæge

579 kr.

Inkluderet

Fri recept- og
udskrivningsgebyr

690 kr.

Inkluderet

Fri kloklip

320 kr.

Inkluderet

2356 kr.

1272 kr.

Hund Basis

TOTAL

®

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 30.11.2018
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Som AniPlan®-kunde får du desuden
•

Gratis slankekonsultation hos
veterinærsygeplejerske

•

20 % rabat på foder

•

20 % på petshop varer

•

Gratis tandcheck hos veterinæsygeplejerske

•

•

20 % rabat på honoraret ved tandrens og
tandrøntgen

15% rabat på sygeforsikring i
Dyrekassen Danmark det
første år, 10% de efterfølgende
år
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Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Nykøbing Falster Dyrehospital og kun i den normale
åbningstid.
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