2 PLANS DIFERENTS SEGONS LES NECESSITATS DE
LA TEVA MASCOTA

Procediments diagnòstics:
La nostra clínica veterinària ofereix un pla de salut per gossos i gats perquè la
salut de la seva mascota no suposi un daltabaix a la butxaca quan més ho
necessita.

10% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre . No inclou els procediments
realitzats durant les visites d’urgència ni els procediments realitzats pels
laboratoris externs.

Serveis inclosos:
Botiga:
Vacunes:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
inclou les vacunes necessàries quan és cadell (dues administracions) i les
d’adult (una dosis anual).

articles en promoció.

Gos*: tetravalent: hepatits, brom, parvovirosi, leptospirosi .
hexavalent : hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi i ràbia.
Gat*: leucèmia i/o trivalent: rinotraqueitis, panleucopènia I calicivirus.
* la vacuna Canileish no està inclosa al programa Tot salut bàsic
*el test de leucèmia/immunodeficiència no està inclòs al programa Tot salut bàsic

Visites:
Inclou totes les visites en horari habitual.
No inclou les visites realitzades per veterinaris externs.
No inclou les medicacions prescrites pels veterinaris ni les visites en horari
d’urgència.
Cirurgia:

10% de descompte en cirurgies programades
No inclou procediments quirúrgics en horari d’urgència.

PREU: 14.9 +IVA*/mes
* L’assegurança es cobrarà cada 6 mesos per domiciliació bancària
El primer any es cobrarà l’import corresponent a l’any complert

Cirurgia:

20% de descompte en cirurgies programades
La nostra clínica veterinària ofereix un pla de salut per gossos i gats perquè la
salut de la seva mascota no suposi un daltabaix a la butxaca quan més ho
necessita.
Serveis inclosos:

30% de descompte en l’esterilització de la teva mascota
No inclou procediments quirúrgics en horari d’urgència.
Procediments diagnòstics:

20% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,

Vacunes:

coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre .

inclou les vacunes necessàries quan és cadell (dues administracions) i les
d’adult (una dosis anual).
Gos*: tetravalent: hepatits, brom, parvovirosi, leptospirosi .
hexavalent : hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi i ràbia.
Gat: leucèmia i/o trivalent: rinotraqueitis, panleucopènia I calicivirus.
* la vacuna Canileish no està inclosa al programa Tot salut plus

SNAP TEST:
Amb els snap test podem detectar en 10 minuts algunes de les malalties més
freqüents que pateixen els gossos i els gats. El programa Tot salut plus inclou un
test anual de leishmània en gos i de leucèmia/ immunodeficiència en gats.

Inclou una ecografia o una radiografia de control anual.
Inclou anàlisis coprològic semestral

10% de descompte en els procediments realitzats durant les visites d’urgència
No inclou els procediments realitzats pels laboratoris externs.
Botiga:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció.

Visites i desparasitació:
Inclou totes les visites en horari habitual.

10% de descompte en visites d’urgència i les visites realitzades per
especialistes externs.
Inclou la desparasitació interna amb Milbemax ® el dia de la vacunació anual.
No inclou les medicacions prescrites pels veterinaris en les visites.

PREU: 24.9 +IVA*/mes
* L’assegurança es cobrarà cada 6 mesos per domiciliació bancària
El primer any es cobrarà l’import corresponent a l’any complert.

