
LABORATÓRIUM tölti ki 
KÉRŐLAP 

(érvényes 2016.01.18-tól) 

GENETIKAI TESZTEK 

Állategészségügy 

 

Minta azonosítója: 

Dátum: 

 

akérjük, hogy valós e-mail címet adjon meg: az eredmény és a számla díjmentesen kizárólag email-ben, pdf formátumban kerül 

kiküldésre (az eredmény és a számla postai úton történő kiküldésének felára 300,- Ft) 
bamennyiben Ön klubtag és a klubjával élő szerződésünk van, akkor a kedvezmények igénybevételéhez kérjük töltse ki 

ckizárólag állatorvos által, EDTA-s csőben levett vérminták fogadása / feldolgozása lehetséges 
dállatorvos pecsétje nélkül nem áll módunkban feldolgozni a mintát 

ea vizsgálatok költségeinek kiszámolásához kérjük tájékozódjon árlistánkról vagy konzultáljon klubjával 
fkizárólag aláírt és dátummal ellátott kérőlapot áll módunkban feldolgozni 

 

Az eredmény a minta kézheszvételétől számított 5 munkanapon belül kerül kiküldésre; sürgősségi felár: 2.500,- Ft. 
Kérjük, hogy a kitöltött megrendelő eredeti példányát a mintával együtt postázza.  

A minta postázási címe: SeqOmics Biotechnológia Kft. AH, Vállalkozók útja 7, 6782 Mórahalom, Magyarország 
Információkérés az animalhealth@seqomics.hu email címen vagy a +36-30/427-6152 telefonszámon 

TULAJDONOS ADATAI 

 

KUTYA ADATAI 

 

 

 

 
 

MINTA ADATAIc 

 

 

 

 

 

FIZETÉSe 

 

 

 

 

NYILATKOZATf 

 

 

Vezetéknév:            Keresztnév: _____________________________________ 

Cím: _________________________________________________________________________ 

Város: _________________________ Irányítószám: ___________  Ország: ________________ 

Telefon: _____________________________   emaila:  _________________________________ 

Klubtagságb:  IGEN / NEM     Klub neve és tagsági szám: _______________________________ 

 

Regisztrált név: _______________________________________________________________________  

Chip száma: __________________________________________________________________________ 

Fajta: ___________________________________ Regisztrációs száma:  _________________________ 

Nem: ___________________________________ Születési dátum:  _____________________________ 

Szőrszín: _______________________________ Szőrhosszúság (kérjük aláhúzni): hosszú / közepes / rövid 

  

EDTA-s csőben levett vér mintagyűjtésének ideje: ___________________       

Minta jelölése: __________________________________________________   

Mintavételező állatorvos neve __________________________ és pecsétjed:  

Elvégzendő teszt(ek)(betegség / teszt rövidített neve a Genetikai Tesztek listájáról)           

1) _______________________      2) _______________________        3) _______________________       

4) _______________________      5) _______________________        6) _______________________     

 

  

Összeg (Forintban)  _________________________      Fizetés módja: Banki átutalás 

Név: ________________________________ Számlázási cím: ________________________________ 

Város, utca: _______________________  Irányítószám: ___________  Ország: ____________ 

Alulírott kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Igazolom továbbá, hogy a minta gyűjtése és jelölése 

szakszerűen, állatorvos által történt. Tudomásul veszem, hogy az összes vizsgálati eredményt és dokumentációt kizárólagosan csak én 

kapom meg. Hozzájárulok továbbá, hogy a mintákat biobankolják és későbbi, belső laboratóriumi kutatásokra felhasználják. 

 

Aláírás: __________________________________________ Dátum: ____________________________ 

 

 


