
Offertförfrågan träckprov 2022

Kontaktperson

Mailadress:

Leveransadress:

Vi vill uppmuntra er att se över ert behov kring vårens provtagning, och önskar att ni redan nu börjar 
fylla i denna offertförfrågan. När vi fått in er offertförfrågan kommer vi återkoppla till er med ett 
kostnadsförslag, innan vi skickar ut något provtagningsmaterial.

I dag är priset helt beroende på hur många hästar ni har och hur mycket ni önskar beställa på en och 
samma gång. Priset blir alltså lägre (billigare) ju mer ni beställer vid ett och samma tillfälle.

Hur många hästar önskar ni grundanalys på?

Hur många hästar önskar ni odling för stor blodmask på?

Önskar ni göra samlingsodlingar, hur många?

Hur många hästar önskar ni analys för bandmask på?

Önskar ni göra samlingsanalys av bandmask, hur många?

För mer information om ni bör ta samlingsprov eller individuella prover,
läs på vår hemsida www.vidilab.se/fakta/hast/samlingsprov/

Vi har förstått att behovet av flexibilitet kring provtagning är stort, det finns ibland en osäkerhetsfaktor då 
hästar flyttar in och ut ur era stallar. Eller kanske rent av någon häst plötsligt visar symptom och behöver 
tidigare, senare eller extra provtagning?

Här kan ni, vid behov, lägga in en beställning av våra övriga produkter t.ex. kollamasken häst + odling.      
Se utbud på www.kollamasken.nu

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Svar på individnivå

Svar på individnivå

Svar på individnivå

När önskar ni få materialet skickat till er?         Vecka:

Vi har även våra kollamaskenlådor för smådjur, kanske har ni hundar eller katter i er närhet som behöver provtas? 
Vi har även analyser av grovfoder. Se hela utbudet i vår webbshop www.kollamasken.nu

Är du osäker på provtagning eller har några frågor? Kryssa i rutan nedanför så kontaktar vi dig.

Ja, jag vill gärna bli uppringd.

Exempel: kollamasken häst x4 (en låda för fyra hästar) Antal: 2st

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Kundnummer:

Telefonnummer:

Max 5 hästar per samling

Max 5 hästar per samling

Varmt välkommen med din förfrågan.
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