
Triolab och Zoetis i nytt samarbete — begäran om samtycke 
beträffande hantering av information  
Vi på Triolab har nöjet att informera dig om det nystartade samarbetet mellan Triolab 
och Zoetis gällande laboratorieutrustning från Abaxis. Abaxis, tillverkaren av VetScan 
VS2-analysator, i-Stat och HM5 har blivit uppköpt av Zoetis. Detta samarbete påverkar 
inte dina beställningar av reagens, service eller produktsupport från Triolab. 

Det påbörjade samarbetet mellan Triolab och Zoetis kommer ge dig som kund bättre 
produktmaterial och en ännu starkare support i produktfrågor. För att bättre kunna 
hjälpa dig och dra nytta av de möjligheter som erbjuds av Triolab-Zoetis-samarbetet ber 
vi om ditt samtycke till att Triolab delger Zoetis kontaktuppgifter samt relaterad köp- 
statistik för instrument, reagens- och förbrukningsartiklar. Priser och kontraktsvillkor 
som är avtalade mellan Triolab och dig som kund kommer inte att delges. Avtals- 
relationen kommer också fortsättningsvis vara mellan Triolab och dig. 

Som en bekräftelse att du mottagit och accepterat denna information så ber vi dig att 
senast den 13 september 2019 acceptera detta genom att fylla i nedan uppgifter och 
mejla den till: info@triolab.se, eller skicka den per post till: Triolab, Bifrostgatan 30, 
431 44 Mölndal. 

Vi ser fram emot fortsatt bra samarbete!
Med vänlig hälsning

Christoffer Bento
Försäljningschef Triolab

Triolab AB | Bifrostgatan 30, 431 44 Mölndal | Tel 031-81 72 00 | www.triolab.se

Samtycke VetScan

Samtycket ger Triolabs samarbetspartner Zoetis åtkomst till följande information:

• Ditt företags namn och adress
• Analysinstrumentets/instrumentens serienummer
• Köpstatistik för tillhörande reagens och förbrukningsartiklar

JA - jag ger mitt samtycke att ovan nämnda information delas med Zoetis.

NEJ – jag ger inte mitt samtycke att ovan nämnda information vidarebefordras

Ifyllares namn (endast för Triolabs räkning): _______________________________________

Klinikens namn: ______________________________________________________________  
    
Besöksadress: _______________________________________________________________

E-postadress (endast för Triolabs räkning): ________________________________________

Solna den 2 september 2019
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