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NYHED FRA DYRLÆGER

Dyrenes Sundhedsplan er et tilbud til dit 
kæledyr og din pengepung.   
Spar på besøg hos dyrlægen
Spar på sterilisation og kastration
Spar på dyrlægens kvalitetsfoder
Spar på dyrlægens sygdomsdiæter
Spar på undersøgelser for orm
Spar på undersøgelser for hjertelungeorm
Spar på tandbehandling
Spar på recepter og negleklip

For et mindre beløb om 
måneden giver Dyrenes 
Sundhedsplan dig og dit 
kæledyr en komplet  
løsning, som omfatter billige 
dyrlægebesøg, rabat på 
dyrlægens foder, livsstils- og 
sygdomsdiæter, undersøgelser for parasitter, negleklip, m.m. 

Dyrenes Sundhedsplan er en løsning skabt for at imødegå 
dit dyrs forskellige behov gennem hele livet. 

Dyrenes Sundhedsplan betales med et mindre beløb via 
Betalingsservice hver måned, så udgifterne fordeles over 
hele året. 

Dyrenes Sundhedsplan giver dig tryghed, idet du er  
sikker på, at dit dyr får den allerbedste omsorg og pleje.

www.dyrenessundhedsplan.dk

- til hund, kat og gnaver  
i alle størrelser og former

Kvalitets-
foder lige til 
døren
Du er, hvad du 
spiser, og det 
gælder også for 

dit dyr. En ordentlig kost er altafgørende for 
at forebygge sygdomme.
 Klik ind på www.dyrlaegensbutik.dk Her 
finder du kvalitetsfoder til hund, kat og 
gnaver. Til den raske, den syge, den lidt for 
runde og til den aktive springfyr fyldt med 
energi.
 Herudover finder du alle de andre gode 
sager fra dyrlægen, og vi leverer lige til 
døren over hele landet. Læs mere på  
www.dyrlaegensbutik.dk



Dyrenes Sundhedsplan®

Et samarbejde med din dyrlæge for et  
længere og gladere liv til din bedste ven

Vi dyrlæger tror på, at en proaktiv, forebyggende tilgang 
til din bedste vens sundhed er langt billigere og bedre 
for dig og dit dyr end at vente, til det bliver sygt, sårbart 
og får ondt.

Vi ønsker, at det skal være enkelt og ikke økonomisk 
belastende for dig at være en ansvarlig dyreejer. Det 
kan vi tilbyde med Dyrenes Sundhedsplan. 

Dyrenes Sundhedsplan gør det let for dig at passe dit 
dyr optimalt med helbredsundersøgelser, vaccinationer, 
parasitundersøgelser, negleklip, rabat på operations-
honorar, m.m. Herudover får du mulighed for at købe 
markedets bedste foder med rabat.

Dyrenes Sundhedsplan er et supplement til dit dyrs  
syge- og ansvarsforsikring.

Ved undersøgelserne kan vi opdage tidlige sygdoms-
symptomer og afhjælpe dem, inden de bliver til  
problemer. Så kan dit kæledyr leve længe og godt til 
glæde for jer begge.

Det er nemt at komme med: 
Gå ind på www.dyrenessundhedsplan.dk og opret dig. 
Det er også her, du tilmelder dig Betalingsservice og 
hermed fordeler udgifterne over 12 måneder.

 
Oprettelse på: 
www.dyrenessundhedsplan.dk, hvor du 
også finder priser og nærmere vilkår.

Hundens Sundhedsplan
l To 10  punkts sundhedsundersøgelser om året

l 1 årlig vaccination

l 1 årlig undersøgelse for hjertelungeorm

l Negleklip hver anden måned

l Rådgivning om hundens sundhed og sygdomsforebyggelse

l Recepter på medicin

l 20 pct. rabat på operationshonorar ved neutralisering

l 20 pct. rabat på honorar ved tandbehandling

l 20 pct. rabat på dyrlægefoder, livsstils- og sygdomsdiæter

Kattens Sundhedsplan
l To 10  punkts sundhedsundersøgelser om året

l 1 årlig vaccination

l 1 årlig undersøgelse for orm

l Negleklip hver anden måned

l Rådgivning om kattens sundhed og sygdomsforebyggelse

l Recepter på medicin

l 20 pct. rabat på operationshonorar ved neutralisering

l 20 pct. rabat på honorar ved tandbehandling

l 20 pct. rabat på dyrlægefoder, livsstils- og sygdomsdiæter

Spar optil 2.500 kroner 
om året

Spar optil 3.800 kroner 
om året

Hundens Sundhedsplan findes i tre versioner. Se mere om oprettelse, vilkår og 
priser på www.dyrenessundhedsplan.dk

Gnaverens Sundhedsplan
l To 10  punkts sundhedsundersøgelser om året

l 1 årlig undersøgelse for orm

l Negleklip hver anden måned

l Rådgivning om gnaverens sundhed og sygdomsforebyggelse

l Recepter på medicin

l 20 pct. rabat på operationshonorar ved neutralisering

l 20 pct. rabat på honorar ved tandbehandling

l 20 pct. rabat på gnaverfoder

Spar optil 2.500 kroner 
om året

Vælg dit - eller dine - kæledyrs sundhedsplaner.  
Betal et mindre beløb en gang om måneden 
via Betalingsservice og opnå rabat på køb af foder samt 
besøg og behandling hos dyrlægen.

Alt fo
der 

minus 

20 procent


