Podmínky programu
VAKCINACE NA CELÝ ŽIVOT
1.
2.
3.

Vakcinace na celý život je k dispozici na veterinární klinice Vethope
pouze pro kočky a psy.
Program Vakcinace není přenosný na jiné zvíře, než to, které je zapsáno do programu.
Program Vakcinace na celý život je platný po celou dobu života zapsaného 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). Veterinární klinika Vethope si vyhrazuje právo odmítnout ošetření, pokud
existuje důvodná pochybnost, že předvedené zvíře není to, které je
zapsáno v programu Vakcinace na celý život.

4.

Pro zařazení do programu Vakcinace na celý život je nutné prokázat,
že předvedené zvíře má dokončenou základní vakcinaci (dvě aplikace jednotlivé dávky vakcíny v intervalu 2-4 týdnů, není-li výrobcem vakcíny uvedeno jinak), která není starší jednoho roku. Je nutné
předložit očkovací průkaz předvedeného zvířete, řádně vyplněný
veterinárním pracovištěm, na kterém byla zvířeti provedena základní
vakcinace. Pokud zvíře ještě nemělo základní vakcinaci, je možné ho
zapsat do programu Vakcinace na celý život, ale majitel bude muset
uhradit základní vakcinaci zvířete samostatně v plné výši.

5.

Na základě doporučení výrobce vakcíny se revakcinace zvířat proti
většině nemocí musí provádět každý rok. Pokud v kterékoli fázi programu Vakcinace na celý život uplyne lhůta pro pravidelnou roční revakcinaci zvířete podle doporučení výrobce vakcíny, bude nutné provést
základní vakcinaci znovu. V tom případě majitel zvířete bude muset
uhradit náklady na základní vakcinaci zvířete samostatně v plné výši,
a to před pokračováním programu Vakcinace na celý život.

6.

Přestože veterinární klinika Vethope vynaloží veškeré úsilí, které bylo
možné požadovat, aby včas informovala majitele o potřebě roční
revakcinace zvířete, zůstává povinností majitele předvést včas svého
domácího zvířecího mazlíčka na revakcinaci a zdravotní prohlídku.

VAKCINACE

NA CELÝ ŽIVOT

7.
8.

Program Vakcinace na celý život představuje nevratnou nabídku.
Je povinností majitele zapsaného zvířete informovat při návštěvě
pracovníky veterinární kliniky Vethope o tom, že předvedené zvíře
je zapsáno do programu Vakcinace na celý život, aby mohlo čerpat
veškeré výhody s programem spojené.
9. Podmínkou programu Vakcinace na celý život je, že majitel zvířete
má vyrovnány veškeré závazky po lhůtě splatnosti vůči veterinární
klinice Vethope s.r.o. V opačném případě nebude mít nárok na žádné očkování z programu Vakcinace na celý život a/nebo zdravotní
vyšetření zvířete, a to až do úplného vyrovnání svých závazků po
lhůtě splatnosti vůči Vethope s.r.o.
10. Veterinární klinika Vethope s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto
podmínek.
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VAKCINACE

NA CELÝ ŽIVOT
Za 3 250 Kč získejte celoživotní vakcinaci a pravidelnou
roční zdravotní prohlídku Vašeho domácího zvířecího
mazlíčka.

Jedna platba za celoživotní ochranu
Zahrnuje pravidelnou revakcinaci Vašeho domácího
zvířecího mazlíčka a jednu zdravotní prohlídku veterinárním
lékařem každý rok po celý život zvířete.

Prevence je lepší než léčba
Ve veterinární klinice Vethope jsme pro Vás připravili nový
program VAKCINACE NA CELÝ ŽIVOT, který pomáhá
udržovat Vaše domácí zvířecí mazlíčky v dobré zdravotní
kondici po celý život.
Tento preventivní program
zahrnuje pravidelnou
roční revakcinaci zvířete
včetně zdravotní prohlídky
veterinárním lékařem.
Pravidelná roční prohlídka nám
umožňuje sledovat zdravotní stav
zvířete a včas odhalit změny, které
by mohly ohrozit zdraví nebo život
Vašeho zvířecího mazlíčka.

Jak program funguje?
Je to jednoduché: Když přijdete se svým psem nebo kočkou
na vakcinaci, bude Vám nabídnuta možnost zapojit se do
programu VAKCINACE NA CELÝ ŽIVOT Vašeho zvířete. Za
jednorázový poplatek získáte pravidelnou roční revakcinaci
včetně zdravotní prohlídky veterinárním lékařem každý rok
po celý život zvířete.

Co program zahrnuje?
Součást programu

Pes

Kočka

Roční revakcinace*

•
•

•
•

Zdravotní prohlídka veterinárním lékařem

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

Věříme na prevenci
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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