Prisliste
- Alle priser er inklusiv moms.
- Alle priser er eksklusiv medicin, vaccine og kørsel.
- Miljøafgift tilkommer alle konsultationer.
Konsultationer i hjemme (kørsel tilkommer)

750 kr.

Konsultationer på klinikken

650 kr.

Hudkonsultation (1 time)

2100 kr.

Kontrol eller anden basisvaccination (-meds)

375 kr.

Sterilisation af kat*

1500 kr. **

Sterilisation af kat* + øretatovering +
vaccination

1950 kr. **

Kastration af kat

900 kr.

Kastration af kat + øretatovering + vaccination

1350 kr.

Kastration af hund* (under 10 kg)

2250 kr.

Kastration af hund* (mellem 10-29 kg)

2450 kr.

Kastration af hund* (30 kg eller mere )

2650 kr.

Kemisk kastration af hund (6 måneder)

1250 kr.

Kemisk kastration af hund (12 måneder)

1950 kr.

Sterilisation af tæve* (under 10 kg)

4100 kr.

Sterilisation af tæve* (mellem 10-29 kg)

4300 kr.

Sterilisation af tæve* (30 kg eller mere)

4500 kr.

Kastration af kanin*

1300 kr.

Sterilisation af kanin*

1375 kr.

Tandrens kat

1500 kr.

Tandrens hund (lille)

Fra 1800 kr. ( + stor hund = + 500 kr.)

Indenfor en måned af vaccination: - 10% rabat
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Hvalpekuld (sundhedsundersøgelse +
vaccination + chip og registrering) (>4 stk.)

850 kr./hvalp (ring for tilbud alt efter
størrelse på kuld)

Killingekuld (sundhedsundersøger +
vaccination) (>4 stk.)

450 kr./killing

Ydelser i forbindelse med konsultationer:
Negleklip (en medhjælper)

175 kr. (525 kr. for tre gange)

Negleklip (to medhjælpere)

350 kr.

Negleklip (i bedøvelse, 25 kg)

975 kr.

Chip og registrering

300 kr.

Pas udstedelse

425 kr.

Pas

250 kr.

Attest (eksklusiv konsultation)

250 kr.

Ekstra vaccination (ex. rabies)

75 kr. (eksklusiv vaccine)

Blodprøve udtagning

175 kr. (eksklusiv laboratorieudgifter)

Udtagelse af prøve til mikroskopi

175 kr. (eksklusiv laboratorieudgifter)

Sedering/bedøvelse

250 kr. – 750 kr.

Tømning af analkirtler

150 kr.

Vaccinepriser (cirkapriser, som takseres
efter gældende listepriser):

Priserne (ca.) dækker kun vaccine, intet
andet:

Kattevaccine (inklusiv FeLV)

750 kr.

Hundevaccine (inklusiv DHPPi + L4)

775 kr.

Spørg for individuelle vaccinepriser og
titertest.
Aflivning inklusiv konsultation:
Aflivning af kat og kanin

850 kr.

Aflivning af hund (0-10 kg)

975 kr.
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Aflivning af hund (10-25 kg)

1550 kr.

Aflivning af hund (25-50 kg)

1850 kr.

Aflivning af mini-dyr (kanin, marsvin under
0,5 kg)

550 kr.

Kremering:

Fælles

Forgængelig
urne

Glasering

Smådyr

350 kr.

600 kr.

+ 250 kr.

Kat

350 kr.

1250 kr.

+ 250 kr.

Under 25 kilo

400 kr.

1650 kr.

+ 250 kr.

Mellem 25-50 kilo

500 kr.

1800 kr.

+ 250 kr.

50 kilo eller derover

600 kr.

2000 kr.

+ 250 kr.

Urnekremering

1200 –
2250 kr.

Hund

Kørsel ved hjemmekonsultationer:
Priserne er inklusiv kørsel i Svendborg eller
indenfor 15 km fra klinikken.
Kørsel udover dette koster:
15 – 25 km

+ 200 kr.

25 – 35 km

+ 350 kr.

Tillæg:
Utensilier og miljøafgift pålægges alle
undersøgelser

50 kr.

Receptgebyr ved konsultationer

90 kr.

Receptgebyr uden konsultation

125 kr.

Aftenbesøg (ikke akutte patienter i
tidsrummet kl. 17.00 – 21.00)

750 kr.
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+ 250 kr.

Vagtbesøg ved akutte patienter (kl. 17.00 –
08.00 + weekend og helligdage)

+ 100 % (dog minimum 1300 kr.)

Kørsel i forbindelse med vagtbesøg

+ 100 % (dog minimum 200 kr.)

Betaling:
Betalingen foregår altid efter konsultation.
Der kan betales med kontanter, MobilePay
eller Visa/Dankort.
Det er ikke muligt at betale MasterCard.
Øvrige ydelser:
Send en mail til kerstin@vgvet.dk
* Indgreb foregår kun på klinikken af hygiejnemæssige årsager. Eventuel transport af
dyret til/fra klinikken kan tilbydes mod ekstra betaling.
** Hvis katten er højdrægtig (dvs. sat til at føde indenfor en måned) tilkommer
”kejsersnittillæg” på 1000 kr.
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