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Podmínky programu 
ÚSPĚŠNÝ START
1.  Program Úspěšný start je k dispozici na veterinární klinice Vethope 

pro štěňata a kočky ve věku od osmi týdnů do šesti měsíců života.

2.  Program Úspěšný start není přenosný na jiné zvíře, než to, které je 
zapsáno do programu.

3.  Program Úspěšný start je platný až do dovršení 12 měsíců věku za-
psaného zvířete a je přenosný na nového majitele, pokud došlo ke 
změně majitele daného zvířete. Je povinností majitele, aby prokázal, 
že předvedené zvíře je to, které je zapsáno do programu (např. číslo 
mikročipu, charakteristické rysy, záznamy v evidenci kliniky). Veteri-
nární klinika Vethope si vyhrazuje právo odmítnout ošetření, pokud 
existuje důvodná pochybnost, že předvedené zvíře není to, které je 
zapsáno v programu Úspěšný start.

4.  Program Úspěšný start nemůže být uplatněn ve spojení s jinými 
programy veterinární kliniky Vethope, není-li výslovně uvedeno ji-
nak.

5.  Sleva 10 % za program Úspěšný start je vypočítána ze standardních 
cen jednotlivých položek programu.

6.  10% sleva na kastraci zvířete je vypočítána ze standardních cen za 
kastraci příslušného druhu zvířete a platí 12 měsíců od první vakci-
nace zvířete. 

7.  Preparát na odčervení a odblešení zvířete je závislý na hmotnosti 
zvířete a jeho životním stylu.

8.  Pokud v kterékoli fázi programu Úspěšný start uplyne lhůta pro 
pravidelnou revakcinaci zvířete podle doporučení výrobce vakcíny, 
bude nutné provést iniciační vakcinaci znovu. V tom případě majitel 
zvířete uhradí plné náklady na iniciační vakcinaci zvířete.

9.  Přestože veterinární klinika Vethope vynaloží veškeré úsilí, které bylo 
možné požadovat, aby včas informovala majitele o potřebě revak-
cinace zvířete, zůstává povinností majitele předvést včas svého do-
mácího zvířecího mazlíčka na vakcinaci a zdravotní prohlídku.

10.  Program Úspěšný start představuje nevratnou nabídku.

11.  Je povinností majitele zapsaného zvířete informovat při návštěvě 
pracovníky veterinární kliniky Vethope o tom, že předvedené zvíře 
je zapsáno do programu Úspěšný start, aby mohlo čerpat veškeré 
výhody s programem spojené. 

12.  Podmínkou programu Úspěšný start je, že majitel zvířete má vy-
rovnány veškeré závazky po lhůtě splatnosti vůči veterinární klini-
ce Vethope s.r.o. V opačném případě nebude mít nárok na žádné 
očkování z programu Úspěšný start a/nebo další výhody spojené 
s programem, a to až do úplného vyrovnání svých závazků po lhůtě 
splatnosti vůči Vethope s.r.o.

13.  Veterinární klinika Vethope s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto 
podmínek.
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Dejte svému domácímu zvířecímu mazlíčkovi ten nejlepší 
začátek do života! Zařaďte ho do programu ÚSPĚŠNÝ 
START a ušetřete.  

Získejte slevu 10 % oproti běžným cenám a přihlaste své 
štěně či kotě ve věku od 8 týdnů do 6-ti měsíců do ročního 
programu ÚSPĚŠNÝ START. Zahrnuje základní vakcinaci, 
odblešení a odčervení, mikročip a řadu dalších výhod. 

Nabídka pro štěňata
• Základní vakcinace (2 injekce) v intervalu 2-4 týdnů, 

dle doporučení výrobce vakcíny
• Vakcinace proti vzteklině
• Odblešení a odčervení  
• Mikročip
• 10% sleva na kastraci zvířete 

(platí 12 měsíců od první vakcinace) 
• Bezplatné stříhání drápků  
• Bezplatná zdravotní prohlídka veterinárním lékařem 

v šesti měsících věku zvířete

Nabídka pro koťata
• Základní vakcinace (2 injekce) v intervalu 3-4 týdnů,  

dle doporučení výrobce vakcíny
• Vakcinace proti vzteklině
• Odblešení a odčervení 
• Mikročip
• 10% sleva na kastraci zvířete 

(platí 12 měsíců od první vakcinace) 
• Bezplatná zdravotní prohlídka veterinárním lékařem 

v šesti měsících věku zvířete 

Jak program funguje? 
Je to jednoduché: Objednejte své štěně nebo kotě ve věku 
od 8 týdnů do 6-ti měsíců na veterinární kliniku Vethope a 
požádejte veterinárního lékaře o program ÚSPĚŠNÝ START. 

Co program zahrnuje?
Součást programu Pes Kočka

10% sleva na základní vakcinaci (2 injekce)* • •
10% sleva na vakcinaci proti vzteklině • •
10% sleva na mikročip • •
10% sleva na kastraci zvířete 
(platí 12 měsíců od první vakcinace) • •
10% sleva na odblešení a odčervení • •
Bezplatné stříhání drápků •
Bezplatná zdravotní prohlídka veterinárním lékařem 
v šesti měsících věku zvířete • •

* Psi: psinka, infekční zánět jater, infekční laryngotracheitida, parvoviróza, parainfluenza, leptospiróza 
    Kočky: kaliciviróza, herpesviróza, panleukopénie

Jistě Vám záleží na zdraví Vašich domácích zvířecích 
mazlíčků. Nabízíme Vám proto celou řadu preventivních 
programů zaměřených na dlouhodobé udržování 
a případné zvyšování kondice Vašeho psa nebo kočky. 

Jsme přesvědčeni, že díky preventivním programům 
Vethope můžeme společně s Vámi předcházet případným 
nemocem nebo je včas odhalit. Nejen že tím zvýšíme 
efektivitu léčby, ale díky pravidelným preventivním 
vyšetřením Vám můžeme ušetřit 
hodně času a prostředků, které 
byste na případnou léčbu 
Vašeho domácího mazlíčka 
museli věnovat.

Více o preventivních 
programech a další 
informace o veterinární 
klinice Vethope najdete na 
www.vethope.cz
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