Allt det här ingår i VetPlan® Katt Tand
Tjänst

Vad kostar det?
VetPlan® betalas via en fast månadskostnad om 199 kr för VetPlan® Tand Katt. Det går också bra
att förskottsbetala hela årsavgiften. Priset är rabatterat och förväntas leda till en lägre kostnad för
veterinärvård över djurets hela livscykel.

Varför VetPlan®?
Vi är en liten fristående klinik som vill driva och utveckla vår verksamhet här på orten och finnas
till för dig och ditt djur. Vi värnar om det personliga mötet med god kontakt med patient och
djurägare. Med VetPlan har vi ytterligare ett verktyg att lära känna ditt djur och erbjuda er den
bästa förebyggande vården.

VetPlan®
Tand Katt

Ord. pris

Hälsokontroll*

P

675

Vaccination**

P

450

Tandkontroll & TBI hos
sköterska

P

270

Blodprov inför
tandåtgärd i narkos

P

1542

20% rabatt på PTR ink.
röntgen***

P

740

Tandborste &
Tandkräm

P

170

Receptarvode

3

420

Totalt:

2388 kr
199 kr/mån

4267 kr

*Gäller inte för akuta problem som inte kan bokas minst 1 vecka i förväg.
** Genomsnittligt pris under tre år beroende på val av vaccin.
*** Professionell tandrengöring inklusive röntgen. Max 12 bilder.

Som VetPlan® kund får du dessutom:
20% rabatt på foder från Virbac
15% på vårdprodukter från Virbac
Kostnadsfri tandkontroll inför och efter alla
tandåtgärder
Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Erbjudandet gäller endast hos Veterinären i Stallarholmen.

VetPlan® Tand Katt

199 kr
per månad

Spara minst
44% per år.

VetPlan® Tand Katt
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, eller förskottsbetalas på kliniken. 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. Du kan även teckna abonnemang på vår hemsida
www.vetistallis.se, då bjuder vi på första månadsavgiften. Därefter betalas abonnemanget 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, 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. Vi vet också att VetPlan® ger ett ökat hälsomedvetande och 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.

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®
Tand ingår en årlig vaccination, hälsokontroll och en tandkontroll med tandborstnings
instruktioner av sköterska. Vi bjuder även på en tandborste och tandkräm. Skulle vi behöva
undersöka ditt djurs tänder mer noggrant får du 20% rabatt på professionell tandrengöring
inklusive röntgen. Med VetPlan® följer också rabatter på foder, produkter 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
djurförsäkring för att täcka oförutsedda händelser, oavsett om du väljer VetPlan® eller ej.

