Hoitosopimuksen ehdot
1. Tätä

sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

2. Lemmikkihotelli

Tassu&Tassu Oy vakuuttaa hoitavansa lemmikkiä tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla tässä sopimuksessa
määritellyn ajan. Lemmikin luovutt aja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat, lemmikillä on ohjeiden
mukaisesti voimassa olevat rokotukset, lemmikki ei sairasta mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia ja, että asiakas
on lemmikin omistaja tai hänellä on valtuudet luovuttaa lemmikki hoit oon.Molemmat osapuolet sitoutuvat
allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.

3. Koiran hoitoon sisältyy:
- koiran käyttöön tässä sopimuksessa määritelty huone
- koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruoalla
- koiran ulkoilutus vähintään kolme kertaa päivässä taluttimessa ja/tai ulkotarhassa ( 24h hoidon aikana )
- koiran perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja kevyt harjaus tarvittaessa
- huoneen siivous päivittäin sekä aina tarvittaessa
- koiran lääk it ys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeill ä
- tässä sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset palvelut
4. Kissan hoitoon sisältyy:
- kissan käyttöön tässä sopimuksessa määritelty huone
- kissan ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruoalla
- huoneen siivous päivittäin sekä hiekkalaatikon tyhjennys kahdesti päivässä
- kissan lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä
- tässä sopimuksessa er ikseen sovitut lisämaksulliset palvelut
5. Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta hoitolassa vietetyltä yöltä lemmikin
tuomisesta lähtien noutamiseen saakka. Päivähoit ohinta sovitaan erikseen tuntien mukaan.
6. Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä se eläinlääkäriin hoidettavaksi.
Hoitola ottaa yhteyttä asiakkaaseen välittömä st i tai hänen nimeämäänsä varahenkilöön, mikäli asiakasta ei t avo i teta.
Hoitolalla on oikeus veloittaa eläinlääkärihoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä voimassa olevan
hinnastonsa mukaiset kuljetusma ksut.
7. Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava viimeistään lemmikkiä noudettaessa. Hoitolalla ei ole
velvollisuutta luovuttaa lemmikkiä, mikäli maksua ei suoriteta. Lemmikin katsotaan jätetyn noutamatta, kunnes
maksu on tapahtunut.
8. Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa saada sovittua, on hoitolalla oikeus toimia
lemmikin suhteen kuin se olisi löytöeläin. Lemmikki toimitetaan asiakkaan kustannuksella kunnan löytöeläimistä vastaavalle
taholle 10 vrk:n kuluttua sovitun hoitojakson päättymisestä, tällöin eläinsuojelu lain 15§ astuu voimaan. Asiakkaalta
veloitetaan jo sovittu hoitojakso, 10 lisävuorokautta, kuljetus ja löytöeläintalon veloittama taksa.
9. Mikäli lemmikki sairastuu , vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena,
on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.

Rokotusohjeet
KOIRAN ROKOTUSSUOSITUS
Suosittelemme, että kairalla on voimassaoleva nelosrokote ( par vo, penikkatauti, tarttuva maksatu lehdu s ja parainfluenssavirus)
KISSAN ROKOTUSSUOSITUS
Suosittelemme, että kissalla on voimassaoleva kolmoisrokote ( kissarutto, herpes ja kaliki )
SISÄ LOISHÄÄTÖ
Suosittelemme, että sekä koirat ja kissat matolääkitään ennen hoitoon tuloa
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