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BASIS 

588 DKK / Årsko / År 

 

 Ugebesøg 

 Bedøvelse til afhorning 

 Receptskrivning 

 Årsrapport 

 Q-scout prøver 210 DKK 

 1 gratis deltager til klientmøde 

 

                             

Med alt fra basispakken, PLUS 

 Telefonisk rådgivning 24/7 

 3 Kvartalsrapporter 

 Kastration af kalve 

 Obduktion 

 Hjælp til medicinregnskab 

 Sundhedsøkonomisk analyse 

 Smittebeskyttelsesplan 

 Opfølgning på sundhed i alle 

dyregrupper med de relevante 

medarbejdere 

 Q-scout prøver 200 DKK 

 2 gratis deltagere til klientmøde 

 

STANDARD 

708 DKK / Årsko / År 

400+ køer 

400+ køer 

                             

PREMIUM 

828 DKK / Årsko / År 

Med alt fra standardpakken, PLUS 

 Kirtelprøver inkl.(eks materiale) 

 Gødningsprøver inkl. (eks 

materiale) 

 Deltagelse i gårdråd 

 Simherd beregninger 

 Gratis deltagelse i projektgruppe 

 Hjælp til 

vaccinationsprogrammer opstart 

 Ekstern sparring vedr. foder 

 Salmonella handlingsplan 

 Kurser for medarbejdergrupper 

maks 2x årligt 

 Løbedrejningsoperation 

 Q-scout prøver 190 DKK 

 4 gratis deltagere til klientmøde 

 

 

400+ køer 

EKSTRA MULIGHEDER VED UGEBESØG 

• Drægtighedsundersøgelser ved problemer 

• Scanning af repro-køer 
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KONTAKT 

BETINGELSER FOR ABONNEMENT 

 

 

Kvægdyrlægerne Kronborg Aps  

Praksisnr. 2605 

Kronborgvej 120 | 7700 Thisted 

www.kvaegdyrlaegerne-kronborg.dk 

  

info@kdkronborg.dk 

Tlf.: 97 96 12 00 

SÅDAN ARBEJDER VI - GÆLDER FOR ALLE KUNDER 
• Ugebesøg: fast besøg hver uge af besætningsdyrlæge hvor der  

kigges på nykælvere, goldkøer og kalve 
• Kvartalsbesøg med gennemgang af hele besætningen hvert kvartal 
• Årsbesøg med udarbejdelse af årsrapport 1 gang om året 
• Samarbejde med foderrådgiver/ andre rådgivere til årsbesøg med tværfaglig gennemgang    

af besætningen og udarbejdelse af handlingsplaner og dyrevelfærdsindsatsområder 

GENERELLE VILKÅR 
• Telefontid fra 7-8 alle dage, besøg ringet ind efter kl. 9 takseres med dobbelt kørsel. 
• Antal årskøer reguleres den 31.december hvert år med tilbagevirkende kraft 
• Priserne justeres med 2% hvert år den 1. januar 
• Der kan tilkøbes flere billetter til klientmøde af 100 kr. pp i alle pakker 
• Vi forbeholder os retten til løbende prisjusteringer på varer 
• Alle vores kunder er tilmeldt til leverandørservice 
• Betaling af honorar midt i hver måned (månedpris per ko) 

FØLGENDE OMFATTES IKKE AF ABONNEMENTER 
• Behandling af andre dyrearter 
• Medicin - priser afhænger af indkøbspris 
• Lungescanning (20 kr. pr. kalv) 
• Kørsel: timeløn 1 vej (1500 kr./time) plus 4,5 kr./ km 1 vej. 
• Hvad der ikke indgår i dit abonnement kan tilkøbes på timeløn (1500 DKK / Time) 

FOR NÆRMERE INFO 

mailto:info@kdkronborg.dk

