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Medlemsförmåner & villkor
Djursjukhuset Kumla
Här hos oss på AniCura Djursjukhuset Kumla erbjuder
vi ett unikt medlemskap. Ett medlemskap som
innebär fina förmåner och erbjudanden.

Vad kostar det?
-Månadsmedlem med Autogiro 99 kr/ månad
-Årsmedlem: 1000 kr/år

Medlemskapet innebär bl.a. att om ditt djur skulle bli
akut sjukt så får ni fri jouravgift oavsett när på dygnet
ni kommer in.

För att få tillgång till de förmånliga villkoren ska man ha
varit betalande medlem i minst två veckor innan
förmånerna börjar gälla.

Vi har även intressanta föreläsningar där du som
medlem alltid har förtur.

När vi mottagit betalning eller fått påskriven
autogiromedgivande kommer ni att få ett medlemskort
och mer information om medlemskapet.

Medlemsförmåner
• Fri Jouravgift alla tider på dygnet
Värde 550-2300 kr
• 50 % rabatt på vaccinationer på Drop- in tider
Gäller för vaccination mot valpsjuka, kennelhosta
Parvo, smittsam leverinflammation (HCC),
kattsnuva och kattpest.
Gäller ej för Rabies, herpes samt Borreliavaccin.
• 50 % rabatt på en hälsokontroll/år
Gäller friskt djur, ett djur/medlemskap och år.
• 10 % rabatt på foder lagerfört i butik
Rabatten gäller tom. 2020-12-31
• 20 % rabatt på frisksimsintroduktion
Rabatten gäller tom. 2020-12-31
• 20 % rabatt på frisksimskort 10 ggr
Rabatten gäller tom. 2020-12-31
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Tänk på att ta med ditt medlemskort för att
kunna utnyttja dina rabatter när du besöker oss.
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MEDLEMSVILKOR AUTOGIRO
Medlemskapet är rullande, vilket innebär att du kan bli
medlem när som helst under året.
Månadsdragningen sker den 30:e varje månad, med
början närmast möjliga betaldag efter medgivandets
undertecknande.
Medlemskapet giltighetstid
Medlemskapet löper på tillsvidare, tills det att uppsägning
sker. Vid anslutning till autogiro förbinder sig betalaren att
fullgöra autogiro inbetalningen tills det att påbörjat år är till
full betalt.

MEDLEMSVILLKOR ÅRSMEDLEM
Innebär att du betalar för 12 månader.
Medlemskapets giltighetstid gäller från undertecknande.
Påminnelse om förnyelse skickas ut innan året löpt ut.
Inbetald avgift återbetalas ej.
KARENSTID
Det är 14 dagars karenstid från undertecknande innan
medlemskapets förmåner får börja utnyttjas.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Uppsägning görs på blanketten "Uppsägning av
medlemskap" Blanketten finner du på vår hemsida
www.anicura.se/djursjukhuset-i-kumla/ eller via
mail: medlemsservice.kumla@anicura.se
Uppsägningen av autogiromedlemskap
Uppsägningen skall vara oss tillhanda en månad innan
påbörjat år från undertecknandet löper ut.
Sägs medlemskapet upp innan faktureras resterande
månader.
Uppsägning årsmedlemskap
Årsmedlemskapet löper automatiskt ut om ni väljer att
inte förnya det. Information om förnyelse skickas ut innan
tiden löper ut.
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Medlemskapet gäller endast för hemmavarande djur
skrivna på samma adress (ej foderhundar).
Enligt DHL (Distans- och hemförsäljningslagen) har du rätt
till 14 dagars ångerrätt.
Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med GDPR.
Med reservation för ändringar.

