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Podmínky programu 
KOMPLEXNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ PSY 
A KOČKY
1. Program Komplexní péče pro dospělé psy a kočky je k dispozici na 

veterinární klinice Vethope pro psy a kočky ve věku od šesti měsíců 
do sedmi let života. 

2. Program Komplexní péče pro dospělé psy a kočky není přenosný na 
jiné zvíře, než to, které je zapsáno do programu.

3. Program Komplexní péče pro dospělé psy a kočky 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 Komplexní 
péče pro dospělé psy a kočky.

4. Cena za program Komplexní péče pro dospělé psy a kočky je celko-
vou cenou vč. DPH za všechny položky programu.  

5. 20% sleva na následné veterinární ošetření zvířete je jednorázová 
a je vypočítaná ze standardních cen za ošetření doporučená vete-
rinárním lékařem a nevztahuje se na léky a zdravotnický materiál. 

6. Pro zajištění pravidelného sledování zdravotního stavu zvířete se 
doporučuje opakovat program Komplexní péče pro dospělé psy 
a kočky alespoň jednou ročně. Před uplynutím roční lhůty veterinár-
ní klinika Vethope vyzve v dostatečném časovém předstihu majitele 
k preventivní prohlídce zapsaného zvířete. 

7. Přestože veterinární klinika Vethope vynaloží veškeré úsilí, které 
bylo možné požadovat, aby včas informovala majitele o blížícím se 
termínu preventivní zdravotní prohlídky zvířete, zůstává povinností 
majitele předvést včas svého domácího zvířecího mazlíčka na pre-
ventivní zdravotní prohlídku.  

8. Program Komplexní péče pro dospělé psy a kočky představuje ne-
vratnou nabídku.

9. Je povinností majitele zapsaného zvířete informovat při návštěvě 
pracovníky veterinární kliniky Vethope o tom, že předvedené zvíře 
je zapsáno do programu Komplexní péče pro dospělé psy a kočky, 
aby mohlo čerpat veškeré výhody s programem spojené. 

10. Podmínkou programu Komplexní péče pro dospělé psy a kočky 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 výhody spojené s programem, a to až do úplné-
ho vyrovnání svých závazků po lhůtě splatnosti vůči Vethope s.r.o.  

11. Veterinární klinika Vethope s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto 
podmínek.
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KOMPLEXNÍ 
PÉČE PRO DOSPĚLÉ 
PSY A KOČKY
Ověřte si, že Vašemu dospělému domácímu zvířecímu 
mazlíčkovi dáváte vše pro jeho aktivní život.  Zařaďte ho 
do programu KOMPLEXNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ PSY 
A KOČKY.  

Za 1250 Kč získejte komplexní přehled o zdravotním stavu 
Vašeho zvířecího mazlíčka. 

Zahrnuje klinické vyšetření, vyšetření krve a moči, stříhání 
drápků a jednorázovou 20% slevu na následné 
veterinární ošetření. 

Prevence je lepší než léčba
Ve veterinární klinice Vethope jsme pro Vás připravili 
nový program KOMPLEXNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ PSY 

A KOČKY, který pomáhá udržovat Vaše domácí zvířecí 
mazlíčky v dobré zdravotní kondici. 

Tento preventivní program zahrnuje 
klinické vyšetření zvířete veterinárním 

lékařem, základní hematologické 
a biochemické vyšetření krve, chemické 

vyšetření moči, stříhání drápků a 20% 
slevu na případné další veterinární 

ošetření.

Program Komplexní péče pro 
dospělé psy a kočky nám 

umožňuje sledovat zdravotní 
stav zvířete a včas odhalit 

změny, které by mohly 
ohrozit jeho 

zdraví nebo 
život. 

Jak program funguje? 
Je to jednoduché: Objednejte svého domácího zvířecího 
mazlíčka na veterinární kliniku Vethope a požádejte 
veterinárního lékaře o program KOMPLEXNÍ PÉČE PRO 
DOSPĚLÉ PSY A KOČKY. 

Co program zahrnuje?
Součást programu Pes Kočka

Klinické vyšetření zvířete veterinárním lékařem • •
Základní hematologické a biochemické vyšetření, vč. odběru krve • •
Chemické vyšetření moči • •
Bezplatné stříhání drápků •
Jednorázová 20% sleva na následující ošetření • •

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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