
Don´t worry. Be happy 
with AniPlan®.

Vi tilbyder en plan, så dit kæledyr bl.a. sikres regelmæssige 
sundhedsundersøgelser, vaccinationer (efter dyrlægens skøn) og 
tandtjek udført af vores kompetente dyrlæger eller veterinær-
sygeplejersker. Du får råd og vejledning i, hvordan vi kan fore-
bygge problemer og sygdomme hos dit kæledyr i fremtiden. 
Sammen tager vi ansvar for dit kæledyrs sundhed, hvilket i sidste 
ende giver glade og friske kæledyr. Du får mulighed for at sprede 
de udgifter, du har på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige 
betalinger, samtidig med at du sparer penge.

Hvad giver VetFamily AniPlan dig?
Din dyrlæge har skabt en skræddersyet plan for dit kæledyr. 
AniPlan® inkluderer typisk de vigtigste undersøgelser og vac-
cinationer, som dyrlægen vurderer, at dit kæledyr har brug for i 
løbet af året. AniPlan® er ikke en forsikring, og du kan derfor med 
fordel tegne en forsikring til uforudsete omkostninger.

Tilmelding og månedlige betalinger
Du tilmelder dig ved første måneds afdrag på klinikken, hvorefter 
alle betalinger foregår automatisk og nemt via betalingsservice 
gennem din bank. 

Få flere informationer hos personalet på klinikken.

Abonner på forebyggende  
pleje og sundhed.

Forebyggende sundhed 
til dit kæledyr

Vi tilbyder en plan, så din hest bl.a. sikres regelmæssige
sundhedsundersøgelser, vaccinationer (efter dyrlægens skøn) og 
tandtjek udført af vores kompetente dyrlæger. Du får råd og  
vejledning i, hvordan vi kan fore bygge problemer og sygdomme 
hos din hest i fremtiden. Sammen tager vi ansvar for din hests 
sundhed, hvilket i sidste ende giver glade og friske dyr. Du får  
mulighed for at sprede de udgifter, du har på hestens sundhed i 
faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer penge.

Hvad giver VetFamily AniPlan dig?
Din dyrlæge har skabt en skræddersyet plan for din hest. 
AniPlan® inkluderer typisk de vigtigste undersøgelser og  
vac cinationer, som dyrlægen vurderer, at din hest har brug for i
løbet af året. AniPlan® er ikke en forsikring, og du kan derfor med 
fordel tegne en forsikring til uforudsete omkostninger.

Tilmelding og månedlige betalinger
Du tilmelder dig og betaler første måneds afdrag på klinikken, 
hvorefter alle betalinger foregår automatisk og nemt via 
betalingsservice gennem din bank.

Få flere informationer hos personalet på klinikken.

Abonner på tryghed til 
din bedste ven



AniPlan® 

Hest ifoling (Normale hopper) 
Djursland Hestepraksis 

Listepris AniPlan® 

Inseminering i op til 3 brunster 

(samme hoppe- samme år) inkl 

de nødvendig besøg  

8100 kr. Inkluderet 

Folikkel kontrol og op til 3 

drægtighedsscanninger 
0 kr. Inkluderet 

Sedation og medicin  3000 kr. Inkluderet 

Kørsel 2250 kr. Inkluderet 

  TOTAL 13350 kr. 8820 kr. 

* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 23.11.2018 
  

• 10% på alle honorarer ELLER 10% kontantrabat 
på honorar 

• 10% på kørsel til andre besøg i AniPlan perioden 

• Folikkel kontrol og insimination i 3 brunster og 
drægtighedsscanning 3 gange 

• Inkl. forbrugt medicin til 
ægløsning og evt. sedering 

• Ovenstående ydelser leveres 
også weekender og 
helligdage uden ekstra 
beregning 

Pris pr. måned kun 735 kr. spar mindst 4530 kr. pr. år 

Som AniPlan®-  kunde får du desuden 

Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud. Ovennævnte aftale gælder kun på Djurslands Hestepraksis og kun i den normale 
åbningstid. 


