Sopimus koiran hoidosta
Lemmikkihoitola Toinen Koti
Myllylammentie 1
91310 Arkala
Puh. 050 4707476

Y-tunnus 2822894-7

Sopimus jää hoitolaan ja se arkistoidaan hoitojakson jälkeen viranomaisia ja kirjanpitoa varten. Sopimusosapuolina ovat
Lemmikkihoitola Toinen Koti (palveluntarjoaja) ja asiakas/koiran omistaja/vastuuhenkilö (tuonnempana asiakas), joka tuo koiran
hoitoon. Lemmikkihoitola Toinen Koti hoitaa sopimuksen mukaisesti sopimuksessa mainittuja koiria maksua vastaan.
Hoitovuorokausi määräytyy koiran tuontiajasta, vuorokausimaksu peritään jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Esimerkiksi koira
tulee hoitolaan ma klo 12 ja lähtee ti klo 12, veloitetaan 1 vrk, mutta mikäli koira tulee ma klo 12 ja lähtee ti klo 18, veloitetaan 2
vrk. Jos koira noudetaan aiemmin ennen varatun hoitojakson loppua, ei käyttämättä jääneitä päiviä hyvitetä hinnassa. Muutokset
hoitojakson pituuteen voi tehdä 3 vrk ennen hoitoon saapumista.
Lemmikkihoitola Toinen Koti vakuuttaa hoitavansa hoitosopimuksessa mainittua koiraa sopimuksessa määritellyllä tavalla
määritellyn ajan. Asiakas vakuuttaa, että hänen antamansa koiraa koskevat tiedot ovat oikeat ja että koiralla on Suomen
Kennelliiton ohjeiden mukaisesti voimassa olevat rokotukset ja ettei se sairasta mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia
hoitoon tuotaessa ja että asiakas on koiran omistaja tai että hänellä muutoin on laillinen oikeus luovuttaa koira hoitoon.
Mikäli koira sairastuu, vahingoittuu tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, on asiakkaalla
oikeus todellisten välittömien kustannuksien suuruiseen korvaukseen. Hoitola ei vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka
aiheutuvat koiran mukana tulevista puutteellisista varusteista tai mikäli koira rikkoo itseään huoneessa tai ulkona ollessaan. Mikäli
koira murtautuu tai kiipeää huoneestaan tai ulkotarhasta ja karkaa, hoitola ei vastaa sen karkaamisesta tai katoamisesta
aiheutuvista kustannuksista tai lemmikin arvosta, jollei hoitolan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen
koiran karkaamiseen. Mikäli hoidettava koira kohtuuttomasti tuhoaa käytöksellään tiloja, on asiakas tästä korvausvelvollinen.
Hoidettavan koiran sairastuessa tai loukkaantuessa otetaan välittömästi yhteys asiakkaaseen tai yhteyshenkilöön, mikäli asiakasta
ei tavoiteta. Hätätapauksissa koira viedään eläinlääkäriin ja eläinlääkärikuluista ja matkakorvauksista vastaa aina asiakas, mikäli
Lemmikkihoitola Toinen Koti ei ole koiran tilanteeseen vaikuttanut huolimattomuudellaan tai tahallisuudellaan.
Mikäli hoidettavaa koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä asiakasta/yhteyshenkilöä tavoiteta, on koirahoitolalla oikeus
toimittaa koira lähimpään löytöeläintaloon. Hoitojakson maksu laskutetaan asiakkaalta.
Koiran hoitojakso maksetaan viimeistään ennen koiran luovutusta asiakkaalle.
Koirasta saa ottaa kuvia ja videoita ja julkaista näitä hoitolan Facebook-, Instagram-tileillä, nettisivuilla ja mainoksissa.
Koira_______________________________________________________________________________________________
Rokotukset voimassa:__________________________________________________________________________________
Hoitoaika:____________________________________________________________________________________________
Hoidon hinta yhteensä:_________________________________________________________________________________

Pvm:________________
Allekirjoitus:_________________________________________________________________________________________
Nimenselvennys:______________________________________________________________________________________

