
Slevový  týden  -  test  DM  s  15%  slevou
pro členy Klubu přátel chodského psa, z.s.

Vzhledem  ke  zrušené  akci  v  Horních  Počernicích,  která  se  měla  konat  28.3.2020,
kde měli pracovníci naší laboratoře odebírat vzorky na testování Degenerativní myelopatie (DM),
jsme  pro  Vás,  členy  klubu,  připravili  slevový  týden.  Můžete  testy  DM  koupit  15%  slevou
(cena po slevě 1190 Kč). Sleva se vztahuje na testy objednané online (můžete objednávat už dnes).
Objednávku uhraďte a vzorky doručte v týdnu od 30.3.2020 do 5.4.2020. Do poznámky zákazníka
v online objednávce napište heslo: "DMCHOD15". 

Objednávku online zadáte na stránce požadovaného testu zde:

Informace k objednání testu, odběru vzorku:

Po  přijetí  online  objednávky  pošleme  potvrzení  objednávky  s  pokyny  k  platbě  a  objednané
odběrové sady.  Objednávky můžete zadávat  již  nyní,  abyste  včas  dostali  odběrové sady,  pokud
si  o  ně  zažádáte.  Jako  vzorek  přijímáme stěr  bukální  sliznice  na  sterilní  cytologické  kartáčky
(lze  o  ně zažádat  v  online  objednávce  testu)  nebo krev  1 ml  ve  zkumavce EDTA (lze  rovněž
objednat, ale většinou ji veterináři mají).

Prosím, dodržte instrukce pro odběr vzorku (video a bod 2: stěr, bod 1.: krev).

Doporučujeme,  aby při  odběru  vzorku byla  veterinářem ověřena identita  jedince  dle  mikročipu
nebo tetování  a  tu  pak potvrdil  do  formuláře  Potvrzení  identity  testovaného jedince.  Formulář
ke stažení zde.

Chtěli  byste  objednat  další  test  pro  psa,  kterého  jste  u  nás  již  nechali  testovat?  Kontaktujte
nás emailem nebo telefonicky a my vám sdělíme, zda je možné daný vzorek použít pro další test.

Přehled testů pro Chodské psy najdete zde.

Podmínky využití slevy:
• uhradit objednávku do 5.4.2020, 
• vzorek doručit v týdnu 30.3.2020-5.4.2020, 
• sleva se nesčítá s dalšími slevami, 
• slevu  lze  uplatnit  pouze  na  test  DM,  na  další  testy  se  vztahuje  standardně  10%  sleva

pro člena Klubu přátel chodského psa, 
• sleva je uplatněna ze standardních cen testů, 
• sleva se nevztahuje na doplňkové služby, 
• na pozdější žádosti o uplatnění slevy nebude brán zřetel. 

https://www.genomia.cz/cz/test/dm/
https://www.genomia.cz/cz/breed/chodsky-dog/
https://www.genomia.cz/cz/kontakty/
https://www.genomia.cz/cz/homepage/forms/
https://www.genomia.cz/cz/pokyny/
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