Allt det här ingår i VetPlan® Katt
VetPlan®
Bas

Tjänst

Vad kostar det?
VetPlan® betalas via en fast månadskostnad om 119 kr för VetPlan® Bas. VetPlan® Plus kostar
199 kr. Priset är rabatterat och förväntas leda till en lägre kostnad för veterinärvård över djurets
hela livscykel.

Varför VetPlan® hos Veterinären i Stallarholmen?
Vi är en liten fristående klinik som vill driva och utveckla vår verksamhet här på orten. Vi erbjuder
god kvalitativ djursjukvård med patienten och djurägaren i centrum. Vårt motto är och kommer
alltid att vara "Djursjukvård med hjärta och hjärna".

VetPlan®
Plus

Ord. pris

Ord. pris

Vaccination

P

440 kr

P

440 kr

Hälsokontroll/
Fri konsultation

P

630 kr

P

630 kr

Avföringsprov

P

470 kr

P

470 kr

P

300 kr

Blodprov

P

2642 kr

Urinprov

P

395 kr

P

280 kr

Blodtrycksmätning

Fria receptarvoden*

Totalt:

P
1428 kr
119 kr/mån

280 kr

2388 kr
199 kr/mån

1820 kr

5157 kr

* Arvode 140 kr/recept. Gäller för två recept/år för fästingprofylax och medel mot inälvsparasiter.

Som VetPlan® kund får du dessutom:
20 % rabatt på friskfoder* från Virbac
15 % på vårdprodukter från Virbac
10 % på tandstensborttagning inkl.
tandröntgen
* OBS! Gäller även Virbac sjukfoder som kan fås som beställningsvara.
Denna hälsoplan gäller endast hos Veterinären i Stallarholmen.

VetPlan®

Bas

119 kr
per månad.

Spara minst
392 kr per år.

VetPlan®

Plus

199 kr
per månad.

Spara minst
2769 kr per år.

VetPlan®
Abonnera på förebyggande
vård och god hälsa

Abonnera på förebyggande vård och god hälsa.
Hos oss är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat
VetPlan®. VetPlan® är ett paket av förebyggande vårdtjänster som syftar till att ditt djur ska må
bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. VetPlan® bidrar dessutom till en
regelbunden och nära dialog med veterinär och kunnig djurhälsopersonal. VetPlan® betalas via
en fast månadskostnad. Förebyggande vårdtjänster till en fast månatlig kostnad har under många
år erbjudits utomlands där de blivit mycket populära och uppskattade av djurägare.

Hur fungerar det?

Varför abonnera på vård?

Du tecknar ditt VetPlan®-abonnemang vid besök hos oss på Veterinären i Stallarholmen. Första
avgiften betalar du direkt på kliniken och därefter smidigt via autogiro. Abonnemanget löper
under tolv månader och du har två ångerveckor. Du kallas automatiskt till kliniken för kontroller. I
planen, som finns för både hund och katt, ingår bland annat de viktigaste undersökningarna och
vaccinationerna som din veterinär bedömer att ditt djur har behov av. Du får även råd och
vägledning om hur du själv kan förebygga problem och sjukdomar och kan ställa frågor om saker
du funderar på eller är orolig över. Med VetPlan® hjälper veterinären, tillsammans med dig, till att
säkerställa att ditt djur har rätt förutsättningar för god hälsa och ett långt liv. Vår förhoppning är
också att VetPlan® och ett ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat
behov av avancerad veterinärvård.

När ditt djur verkar må bra och vardagen rullar på är det lätt att glömma årliga vaccinationer och
kontroller som är till för att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. Med VetPlan® får
du regelbundna inplanerade hälsokontroller, ökad kunskap om ditt djur, mer frekvent dialog med
kunnig djurhälsopersonal, och kontroll över kostnaderna. Veterinär kallar till de undersökningar
som ligger i hälsoplanen, och lär bättre känna ditt djur och dess specifika förutsättningar.

Vad ingår i VetPlan®?
VetPlan® är anpassat efter ditt djur och har tagits fram av våra veterinärer i syfte att i första hand
förebygga sjukdom och åkommor, och i andra hand upptäcka dessa i ett tidigt skede. I VetPlan®
Bas ingår en årlig vaccination, hälsokontroll och avföringsprov. I VetPlan® Plus ingår allt ovan
plus bl.a. urinprov och blodprov. Med VetPlan® följer också rabatter på foder och tjänster, men
viktigast av allt är att VetPlan® ger nära, regelbunden kontakt med kunnig djurhälsopersonal och
ökad medvetenhet om ditt djurs hälsa. Se folderns sista sida för det exakta innehållet i VetPlan®.

Behövs en vanlig djurförsäkring också?
VetPlan® inkluderar olika tjänster av planerad förebyggande vård. VetPlan® är dock ingen
försäkring och täcker inte sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar alltid att teckna en
djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer VetPlan® eller ej.

