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AVECELL /15 000 Kč/ výroba produktu z autologních buněk; představuje produkt na základě 

objednávky pro jednu konkrétní diagnózu v maximálním rozsahu až do tří aplikací (stříkaček) 

v periodě do 90ti kalendářních dní od data objednávky 

AVECELL /7 000 Kč/výroba produktu v rámci speciálních studií AVECELL za zvýhodněnou cenu 

zohledňující spolupráci v rámci nadstandardní dokumentace a komunikace každého individuálního 

případu se souhlasem použití klinických dat za účelem dalšího zpracování a publikace 

K výše uvedeným produktům je možné doobjednat další služby včetně transportu odebraného 

materiálu, dodání hotových produktů a po konzultaci s odborným personálem AVECELL také vlastní 

odběr či aplikaci. Tyto služby budou vždy konzultovány a zohledněny do každé individuální nabídky 

resp. smlouvy dle přání a potřeb klientů. 

Ceny jsou vždy kalkulovány individuálně na základě dodaných vstupů a vyplývají z požadavků a náročnosti 

každého konkrétního případu.  

V rámci služeb AVECELL nabízíme: 

 Výroba produktu AVECELL 

 Odběr materiálu veterinárním lékařem AVECELL za 2 500 Kč 

 Aplikace produktu veterinárním lékařem AVECELL  za 1 000 – 4 000 Kč v závislosti na velikosti zvířete 

 Školení veterinárního lékaře pro správný postup odběru materiálu a aplikace produktu osobně za 

1 000 Kč + transport 

 Cena za dopravu kurýrem AVECELL  

o Dodání odběrového setu AVECELL z Medicínského centra Praha 

o Transport odebraného materiálu do Medicínského centra Praha 

o Dodání vyrobeného produktu z Medicínského centra Praha 

o Vše účtováno sazbou 10,- za každý ujetý km 

 Bezplatné zapůjčení termoboxu a dataloggeru* 

o V rámci našich služeb Vám nabízíme pro přepravu odebraného materiálu či vyrobeného 

produktu bezplatné zapůjčení termoboxu a dataloggeru 

* i. V případě poškození bude se zákazníkem řešené v souladu s podmínkami definující zodpovědnosti 

v rámci předávacího protokolu v souvislosti s konkrétním zapůjčením 

Všechny uváděné sazby jsou bez zákonem definované DPH. 

Pro nezávaznou cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat: 

 

Recepce 
Iva Vepřeková 
Tel.: +420 270 003 562/564 
E-mail: iva.veprekova@avecell.cz 

Sekretariát 
Adéla Vojvodová 
Tel.: +420 270 003 589 
E-mail: adela.vojvodova@avecell.cz 
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