HOITOLA SOPIMUS
Omistajan nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Osoite:
Varahenkilön nimi:
Puhelinnumero:
Osoite:
Koiran kutsumanimi:
Ikä:
Sukupuoli:
Rotu:
Tunnusmerkintä:
Allergiat:
Lääkitykset:
Ruokinta ohjeet:
Muuta:
Saako koira ulkoilla hihnalenkkien lisäksi myös vapaana
hoitolan aidatulla pihalla:
Saako koiristanne ottaa valokuvia:
Saako kuvia käyttä mainonnassa:
Hoitojakson ajalle ostetut lisäpalvelut:
- Vesijuoksumatto 30min 20€
- Koiran pesu & kuivaus 15-25€
- Kynsienleikkaus 8€
- Korvien puhdistus 5€
- Trimmaus 35€ (erittäin likaisista tai takkuisista koirista
perimme 15€ lisätyö hinnan)
- Alusvillan poisto koneellisesti puhaltamalla 30€

Päivämäärä & tarkka kellonaika
Koira tulee hoitoon:
Koira haetaan hoidosta:
Hoitojakson hinta:

Sopimusehdot
Hoitola hinnasto:
-

1 koira, 1-4 vrk 28€ / vrk
1 koira, 5 tai useampi vrk 23€ / vrk
2 koiraa samassa tilassa, 1-4 vrk yht. 40€ / vrk
2 koiraa samassa tilassa, 5 tai useampi vrk yht. 35€ / vrk
3 koiraa samassa tilassa, 1-4 vrk yht. 50€ / vrk
3 koiraa samassa tilassa, 5 tai useampi vrk yht. 42€ / vrk
4 tai useampi koira samassa tilassa kysy tarjousta/saatavuutta
Laumahoito koulutuksen läpi käynneille 30€/ vrk
3 vieroitus 25€/vrk

——————————————————————————
Koira noudetaan hoidosta sovittuna aikana. Edellytämme, että tähän
sopimukseen kirjattua hakupäivää ja -kellonaikaa noudatetaan.
Sovitusta hoitoajan poikkeamisesta veloitamme lisähinnan.
-yli puolen tunnin – 2 tunnin muutos sovittuun hakuaikaan (myöhästyminen
tai aikaistuminen) +20 €
-kahden tunnin – vuorokauden muutos sovittuun hakuaikaan +50€

Jos koiraa ei ole noudettu hoidosta vuorokauden kuluessa
sovitusta noutoajankohdasta, Koirapalvelu Nomadilla on lupa
toimittaa koira lähimpään löytöeläinten talteenottopaikkaan.
-Löytöeläintalo Kuppikselle Pyhtäälle

Jos koira sairastuu tai menehtyy hoitojakson aikana hoitolasta
riippumattomista syistä, koiran eläinlääkärikuluista vastaa koiran
omistaja.
-Omistajan tulee vakuttaa koiransa hoitolajakson ajaksi, mikäli haluaa
koiransa olevan vakuutettu hoitojakson aikana

Jos koiralle aiheutuu hoitojakson aikana vahinkoa, joka johtuu
huolimattomuudesta hoitolan taholta, on hoitola velvollinen
vastaamaan vahingon kustannuksista.
Jos koira rikkoo hoitolan omaisuutta, on omistaja velvollinen
korvaamaan aiheutuneet kulut.

——————————————————————————
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi
kummallekin sopijapuolelle.
Olemme hyväksyneet sopimuksen yllä mainituin ehdoin.

Hoitolan edustajan allekirjoitus: ________________________________

Koiranomistajan allekirjoitus:____________________________________

