
Agria lanserer egen digital veterinærtjeneste
Med appen Agria Vet Guide ønsker Agria å tilby hundeeiere enkel, trygg og fleksibel rådgivning
av veterinærer via video- eller telefonsamtale. Tjenesten er tilgjengelig fra 11. mai.

Agria Vet Guide er et datterselskap av Agria Dyreforsikring. Alle hundeeiere i Norge kan
benytte seg av tjenesten, og med noen få tastetrykk få god rådgivning av erfarne veterinærer ved
lettere skader eller hvis hunden viser tegn til symptomer på sykdom. Timen utføres via en
video- eller en telefonsamtale.

Agria Vet Guide ble lansert i Sverige i 2020, og etter stor sukess ruller den i år ut i det norske,
finske og danske markedet.

Trygghet i lomma
Noen ganger trenger hundeeiere råd og veiledning hvis en er usikker på symptomene hos
hunden før en eventuelt reiser til veterinæren. Dette kan eksempelvis være lettere skader som
sårskader, eller hvis hunden har problemer med mage og tarm, hud, ører og øyne. 

Med appen Agria Vet Guide vil en kunne få god hjelp av våre veterinærer via video- eller
telefonsamtale. De er fleksible og høyst tilgjengelige. Tjenesten er åpen alle dager fra 07.00 til
24.00 året rundt, til og med på helligdager. Dette er en trygghet hvis det er langt til nærmeste
veterinær eller klinikk, eller hvis de holder stengt.



– Vi er stolte og glad for å kunne tilby denne digitale tjenesten hvor hundeeiere kan få gode råd
og hjelp fra en veterinær uansett hvor de befinner seg. Vår misjon er å skape trygghet for dyr og
mennesker, og jobbe for sunne og friske hunder. Denne tjenesten støtter oppunder disse
verdiene, sier Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Tjenesten bør ikke benyttes dersom en opplever at hunden viser tegn til akutt sykdom eller
skade. Da må en alltid komme seg til en fysisk veterinær eller klinikk.

En kundefordel
For Agrias kunder er veterinærkonsultasjonen kostnadsfri, og en kundefordel. Det er heller
ingen begrensninger på antall samtaler innen rådgivning relatert til skade eller sykdom.


