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Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Listepris

AniPlan

Årlig vaccination

785 kr.

Inkluderet

Årlig mundhuleundersøgelse
og tandrasp, incl bedøvelse

1147 kr.

Inkluderet

Ekstra sundhedsundersøgelse
eller fri konsultation

813 kr.

Inkluderet

2 gødningsprøverårstidsrelevant

625 kr.

Inkluderet

Fri recept og
udskrivningshonorar

313 kr.

Inkluderet

3683 kr.

2100/1620 kr.

Hest

TOTAL

®

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 23.06.2018

Dyrlægen kommer ud/Hesten kommer ind på klinikken
•

Som AniPlan®-kunde får du desuden

•

10% på kørsel

•

10% på tilskudsprodukter
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Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Hesteklinik Herning ApS og kun i den normale
åbningstid.

