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 מחירון סוסים

 המחירים לפני מע"מ

 לסוס. ₪ 29 –מחיר התקשרות חודשי  .1

 דקות. 45, משך זמן ביקור רגיל: 6:00-13:00עבודה רגילות: השעות  .2
 ק"מ. 40טווח מרחק נסיעה מקסימלי מביתו של הרופא ללא תשלום:  .3

 האחריות לתשלום תחול על מי שהסוס באחזקתו )גם אם הוא שייך לאדם אחר והזמין את הרופא(. .4
     בעל הסוס לפיצויים, לא יעלה סכום התשלום עלבמידה ולפי הנהלים המקובלים תוכר זכותו של  .5

 לסוס. ₪ 6,000

 ."החקלאית"בעל משק הרבייה יחויב בתשלום על שירות לסוסות שאינן בשירות  -אורוות רבייה  .6

 להלן. 9, ובכפוף לסעיף *קריאה דחופה תיענה או תופנה לטיפול חלופי תוך שעה .7

 על חשבון בעל הסוס. הינו ע"י רופא חוץ ארגוני אחרטרינרי או טיפול והוחולים בבית הכל טיפול  .8
 

 לפני מע"מ מחיר פעילות קוד

 ₪ 223 ביקור רגיל 951

 ₪ 111 דקות 45כל שעה נוספת מעל  952

 ₪ 167 ביקור חוזר לאותו מקרה 953

 ₪ 334 ביקור מחוץ לשעות העבודה הרגילות 954

 ₪ 2.25 ק"מ 40מחיר לק"מ מעל  950

 ₪ 111 בריאות ורישום תעודה )בנוסף למחיר הביקור(בדיקת  956

 ₪ 111 טיפול בסוס נוסף )באותו ביקור( 957

 ₪ 223 בדיקת הריון ידנית )כולל הביקור( 958

 ₪ 89 כל סוסה נוספת )באותו ביקור( 959

 ₪ 279 בדיקת אולטרא סאונד )כולל הביקור( 974

 ₪ 111 כל סוסה נוספת )באותו ביקור( –בדיקת אולטרא סאונד  975

 ₪ 223 טיפול בצליעה והרדמה עצבית אזורית )בנוסף לביקור( 976

 ₪ 78 חיסון סוס ראשון 965

 ₪ 45 חיסון סוס נוסף )באותו ביקור( 966

 ₪ 167 כירורגיה בהרדמה מקומית או טשטוש )בנוסף לביקור( 980

 ₪ 334 לביקור(כירורגיה בהרדמה מלאה )בנוסף  981

 ₪ 279 שיוף שיניים בטשטוש )כולל הביקור( 982

 ₪ 111 הרכבת עירוי ורידי )בנוסף לביקור( 983

 ₪ 557 סרוס )כולל הביקור( 985

 

 --- חובה על הלקוח לבדוק חיובי טיפולים בתעודת המשלוח! ---

בלבד. בהיעדרו של הרופא המטפל הסוסים המבוטחים בשירות וטרינרי במסגרת החקלאית יקבלו שירות מהרופא  *
מחליף. במקרה שכזה, על הלקוח לפנות לרופא רופא המטפל, ייתכן ולא יתאפשר ליתן שירותים על ידי רופא תורן או 

 .בלבד פול הרפואי ותוצאותיו יחולו על הלקוחוטרינר פרטי העוסק ברפואת סוסים והעלויות הנוספות הנגזרות מהטי

 פרטים במחירון הכללי – ביטוח בדיקות מעבדה


