
FAVNA Plan giver ekstra omsorg til din ungkat. Det er for dig, der gerne vil have tryghed i 
at give din ungkat en god start, i den første periode af dens liv. Vi laver tjek af din 
ungkats sundhed og giver gode råd til kost, motion, undersøgelser og alt andet, du har 
brug for til det gode katteliv.

Hvad er FAVNA Plan?
FAVNA Plan er forebyggende; Vi hjælper dig med at holde din kat rask og sikrer den 
bedste omsorg. FAVNA Plan er en pakke med sundhedsundersøgelser, vaccinationer, 
og neutralisation - og også gode råd og vejledning til at forebygge sygdomme hos din 
kat. FAVNA Plan er individuelt tilpasset din ungkat. Vi indkalder til undersøgelser, når det 
passer til præcis din kats alder og behov.

Hvordan fungerer FAVNA Plan?
FAVNA Plan er nemt for dig;
• Vi indkalder din ungkat til sundhedsundersøgelser og vaccinationer, når det er tid.
• Din FAVNA Plan er skræddersyet til din kat. I aftalen er de vigtigste undersøgelser og 

vaccinationer til din ungkat.

Hvordan får du en FAVNA Plan?
Du får en FAVNA Plan på klinikken. Spørg os endelig, hvis du vil vide mere.
Du betaler månedligt via Betalingsservice, gennem din bank.
FAVNA Plan er ikke en sygeforsikring, og vi anbefaler du også tegner en sådan.

FAVNA Plan
Ekstra omsorg til din ungkat

favnadalum
favnaerritsoe
favnamiddelfart



*Aktuel dagspris fra medicinpriser.dk pr. 01.06.2022. **Priser fra 1500-1800 kr. ***Gælder ikke udleveret medicin. 
Aftalen gælder kun hos FAVNA Dyreklinikker og i den almindelige åbningstid.

Aftalen kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.

ListeprisFAVNA Plan – Ungkat

FAVNA.dk

Total 3087 kr.

FAVNA Plan

2100 kr.

Med FAVNA Plan får du også:

175 kr.
Spar mindst 987 kr. pr. år.

FAVNA Plan
Pris pr. måned kun 

1600 kr.

1. basisvaccination* og 
sundhedsundersøgelse

803 kr.

200 kr.
Frit administrationsgebyr 
ved loppe, flåt og ormemidler*** 

484 kr.
2. basisvaccination* og  
sundhedsundersøgelse

Kastration/sterilisation inkl. 
øremærkning og registrering** 

• 10 - 20% rabat på foder
• 10% rabat på butiksvarer
• Op til 25% rabat på sygeforsikring       

ved Dyrekassen Danmark

• Fodervejledning
• Vægtkontrol


