
HOITOSOPIMUKSEN  EHDOT

1. Näissä sopimusehdoissa termillä koira tarkoitetaan kaikkia hoitosopimuksessa mainittuja koiria.

2. Tuhnulan Koirahoitola vakuuttaa hoitavansa koiraa tässä sopimuksessa määritetyllä tavalla, tässä 
sopimuksessa määritellyn ajan. Koiran luovuttaja vakuuttaa, että hänen antamansa koiran tiedot 
ovat oikeat, koiralla on Suomen kennelliiton mukaiset rokotukset, että koira ei sairasta mitään 
hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia ja,  että hän on koiran omistaja tai hänellä on muutoin 
laillinen oikeus luovuttaa koira hoitoon.

3. Koiran hoitoon sisältyy:
- Koiralla oma yksiö tai kaksio
- Koiran ruokinta sopimuksessa määritetyllä ruualla yksi tai kaksi kertaa päivässä.
- Koiran ulkoilutus 4 kertaa päivässä taluttimessa, juoksutarhassa tai molemmissa.
- Koiran perussiisteys (Tassujen huuhtelu, kevyt harjaus tarvittaessa).
- Huoneen siivous päivittäin ja aina tarvittaessa.
- Koirien lääkitys asiakkaan toimittamilla ohjeilla ja lääkkeillä.
- Sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset toimenpiteet, kuten koiran pesu, kuivaus, 
perusteellinen harjaus, kynsien leikkuu tms.

4. Sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan öiden perusteella.

5. Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä koira 
eläinlääkäriin hoidettavaksi. Mikäli koiran tila sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä 
asiakkaaseen. Hoitolalla on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset 
kulut sekä voimassa olevan hinnastonsa mukaiset matkakorvaukset.

6. Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava viimeistään koiraa noudettaessa. 
Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa koiraa, mikäli maksua ei suoriteta. Koira katsotaan jätetyn 
noutamatta kunnes maksu on suoritettu.

7. Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa  ole sovittu, on hoitolalla 
oikeus toimia koiran suhteen siten kuten eläinsuojelulaki määrää. Koiraa pidetään 15 vrk. jonka 
jälkeen hoitolalla on oikeus myydä koira. Sovitun hoitojakson ylittävältä ajalta hoitola perii 
voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun kaksinkertaisena.

8. Mikäli koira sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen 
toiminnan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen 
korvaukseen                  



AVTALLSVILLKOR

1. I dessa avtalsvillkor menas med termen hund alla de hundar som är nämnda i skötselavtalet. 

2. Tuhnulas hundpensionat garanterar att sköta hunden enligt skötselavtalet under tiden på 
hundpensionatet.  Hundens överlåtare garanterar att; angivna uppgifter angående hunden är rätta, 
hunden är vaccinerad enligt Finska Kennelklubbens bestämmelser, hunden inte är till kännedom 
bärare av smittsam sjukdom, han/hon är hundens ägare eller av annan orsak har laglig rätt att 
överlåta hunden för hundpensionat vård. 

3. Till hundens skötsel tillhör;
- Hunden bor endera i en "etta" eller "tvåa"
- Hunden utfodras enligt skötselavtalet en eller två gånger per dag
- Hunden rastas fyra(4) gånger varje dag, antigen i koppel, rasthage eller i både och.
- Hundens allmän vård (sköljning av tassarna, lätt borstning)
- Städning av hunden utrymme dagligen och vid behov.
- Hundens medicinering med dennes egna mediciner.
- Eventuellt annan skötsel enligt överenskomna tilläggskostnader så som hund tvätt, föning, 
grundlig borstning, klo-klippning osv.

4. I avtalet nämnd pris per dygn debiteras enligt antal nätter

5. Vid sjukdom eller skada som kräver veterinärvård har pensionatsinnehavaren rätt att ta hunden 
till veterinär på hundägarens bekostnad. Ifall hundens situation tillåter, försöker personalen i 
förstahand kontakta ägaren. 

6. Pensionatavgift och eventuella andra kostnader bör betalas senast vid hämtning av hunden. 
Hundpensionatet är inte skyldigt att överlämna hunden, ifall avgiften är obetald. Hunden anses icke-
hämtad tills avgiften är betald. 

7. Ifall hunden inte hämtas vid överenskommen tidpunkt och ingen ny tid är överenskommet, har 
hundpensionatet rätt att handla enligt djurskyddslag angående herrelösa djur. Efter 15dygn har 
hundpensionatet rätt att sälja hunden. Tiden som överskrider det överenskomna debiteras dubbelt.

8. Ifall hunden insjuknar, skadar sig, försvinner eller avlider p.g.a. pensionatets oaktsamhet eller 
avsiktlig verksamhet, har klienten rätt till en ersättning som motsvarar de egentliga kostnaderna.


