Följesedel: Trikinundersökning Vildsvin / Tamsvin
Kunduppgifter (Fylls i av er, kunden)
Namn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Provsvar önskas via:

Kryssa endast i ett alternativ!

Tel nr:
Swish från:
E-post:
SMS:

Post
E-post

Telefon

SMS*

*SMS innebär förenklad utsvarning där endast antalet prover anges utan dess id märkning.
Önskas märkning av provsvar vänligen välj E-post.

Betalning:

Välj 1st alt.

Swish Datum:

Kontant
Faktura
Swish

Information till laboratoriet (Fylls i av er, kunden)
Provtagningsdatum:
Id märkning av flera prov:
Ort där djuret sköts:
Djurslag / kön:
Antal djur:
Provet / proven är taget på:
Framben / framlägg (ca 25gr)
Mellangärde (ca. 25gr)
Annat:

(ca. 50gr)

Köttproven är färska
Köttproven har varit frysta (150 kr/st)

JP Hästveda tar endast ansvar för provanalysen, kunden ansvarar för att provet / proven är tagna enligt ifyllt provställe
och har godkänt följesedel i sin helhet.Utfört av Swedac ackrediterat organ 2053 enl.SS-EN ISO/IEC 17025:2018,
kommisionens förordning (EU) 2017/1375. kap1. bil1.

Kundens underskrift:
Swish Betalning
Vid Swishbetalning tillkommer 5:-/swish. Swish nummer: 123 290 55 78

Paketering av Prov

Provbitarna förpackas i dubbla plastpåsar (knutna var och en för sig) märkta med samma märkning som på följesedeln.

Kostnad

(samtliga angivna priser nedan är inkl. moms och gäller per prov/styck )

Mellan 1 - 4 prover = 120 kr / st , 5 - 10 prover = 95 kr / st , 11 - 15 prover = 70 kr/ st , 16 - 20 prover = 65 kr/ st
Gäller endast vid kontant betalning. Utsvar till en person och endast via sms, e-post, fax eller telefon vid ett och samma
tillfälle.
Vid fakturering och eller intyg/postsvar tillkommer 25 kr i expeditionsavgift. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Skicka provet / proverna till

Vid frågor eller mer information kontakta oss gärna!

JP Hästveda

Kontor / Fax:

Box 14

Mobil:

070 - 278 48 28

282 06 Hästveda

E-mail:

jp.hastveda@telia.com

0451 - 307 11

