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Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Hest Basis - Djursland
Hestepraksis
Vaccination og klinisk
undersøgelse
2 årlige gødningsprøver inkl. 1
larvedyrkning og 1
bændelormtest
Tandrasp inkl besøvelse
(standard - kun emaljespidser)
og mundhuleundersøgelse
Recept- og udleveringsgebyr til
ormekur

TOTAL

Listepris

AniPlan

900 kr.

Inkluderet
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Inkluderet
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Inkluderet
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Inkluderet

3303 kr.

2292 kr.
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* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 23.11.2018
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Som AniPlan®-kunde får du desuden
•

10% på alle honorarer ELLER 10% kontantrabat
på honorar
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Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Djurslands Hestepraksis og kun i den normale
åbningstid.
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