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Få flere informationer hos personalet på klinikken.
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Hest ifoling (Normale hopper)
Djursland Hestepraksis

Listepris

AniPlan

8100 kr.

Inkluderet

0 kr.

Inkluderet

Sedation og medicin

3000 kr.

Inkluderet

Kørsel

2250 kr.

Inkluderet

13350 kr.

8820 kr.

Inseminering i op til 3 brunster
(samme hoppe- samme år) inkl
de nødvendig besøg
Folikkel kontrol og op til 3
drægtighedsscanninger

TOTAL
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* Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 23.11.2018

Pris p

Som AniPlan®-kunde får du desuden
•

10% på alle honorarer ELLER 10% kontantrabat
på honorar

•

Inkl. forbrugt medicin til
ægløsning og evt. sedering

•

10% på kørsel til andre besøg i AniPlan perioden

•

•

Folikkel kontrol og insimination i 3 brunster og
drægtighedsscanning 3 gange

Ovenstående ydelser leveres
også weekender og
helligdage uden ekstra
beregning
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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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