ŽÁDANKA NA VETERINÁRNÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
GENETICKÉ PROFILOVÁNÍ ZVÍŘAT
Detekce geneticky podmíněných nemocí, specifických a exteriérových znaků
DODAVATEL: VEMODIA, a.s., Frýdecká 849, 73961 Třinec - Staré Město

KLIENT - OBJEDNAVATEL
Majitel zvířete

Prosím údaje vyplňte hůlkovým písmem.

Člen chovatelského klubu

Veterinární lékař/ veterinární klinika (jméno, adresa, IČ pokud není uvedeno na razítku)

Název klubu

Jméno lékaře

Majitel/ chovatel:
Jméno*

Adresa

Adresa*

Stát
IČ

Telefon*

Telefon

E-mail*

E-mail

Zvíře a vzorek
Plemeno*
Jméno*

Vzorek

Číslo čipu/ č. tetování*

(specifikujte prosím

Zápisové číslo*
Pohlaví
Datum narození*
*povinné údaje

odebraný materiál)
samec

samice
Datum a čas odběru

DORUČENÍ VÝSLEDKŮ A PLATBA
Hradí majitel

Hradí chovatelský klub

Hradí veterinární lékař

Zaslání certifikátu o výsledcích poštou, cena 45,- Kč všetně DPH
Platba

Převodem (Bezhotovostním převodem - úhradu provést na bankovní účet č . 8327423001/5500 (zdarma) )

GENETICKÁ IDENTIFIKACE ZVÍŘETE
Druh vyšetření
Genetická identifikace zvířete - STR profil BASIC (dle norem ISAG) … 850,- Kč
Genetická identifikace zvířete - STR profil EXTENDED (dle norem ISAG), účel - určení paternity … 1050,- Kč

DALŠÍ VYŠETŘENÍ - GENETICKY PODMÍNĚNÉ CHOROBY A EXTERIÉROVÉ ZNAKY
Druh vyšetření

Adresa pro odeslání vzorků:
VEMODIA, a.s., Laboratoř veterinární molekulární diagnostiky, V Hůrkách 2144/3, 15800 Praha
Vystavením a akceptací této objednávky se dodavatel zavazuje k provedení výše uvedeného vyšetření, přičemž tak učiní vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.
Objednatel se zavazuje výsledky vyšetření převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu ve výši, která bude uvedená na faktuře vystavené
dodavatelem.

Podpis veterinárního lékaře nebo nezávislé
Podpis a razítko chovaltelského
osoby
klubu
která ověřila identitu zvířete
(v případě, že hradí klub)
Členům chovatelských klubů je poskytována sleva na genetická vyšetření a akční nabídky, proto prosím zaškrtněte políčko na každé
podané žádance, že jste členem chovatelského klubu a název chovatelského klubu. V případě nevyplnění těchto údajů nelze
uplatňovat slevu. Slevu nelze nárokovat zpětně.
Datum

Podpis objednavatele

Ceny za objednaná vyšetření se určují dle platného ceníku společnosti VEMODIA a.s., který je dostupný pro partnery a
klienty po přihlášení na www.vemodia.cz
Objednáním vyšetření uvedených na této žádance vyjadřujete souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti VEMODIA a.s.

VEMODIA a.s.
Sídlo | Frýdecká 849, Staré Město, 739 61 Třinec
Laboratoř | V Hůrkách 2144/3, 158 00 Praha
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