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HINNASTO
sisältää alv 24%

TÄYSIHOITO, PALVELUPAKETTIEN MUKAISESTI

TURBO-OHJELMA
Koira alle 15 kg ...... 46,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 48,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 50,00 €vrk

LISÄKOIRA SAMASSA TILASSA
Koira alle 15 kg ...... 24,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 26,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 28,00 €vrk
 Sisältää koirahuoneen 4,5/5,5 m2, josta vapaa kulku omaan ulkotarhaan 16m2 kelien ja karvanlaadun sen salliessa. 
Lisäksi 3 kertaa 1 tunnin/max 10 km mittaista hihnalenkkiä päivässä (pyöräillen, kävellen) sekä ruokinnan max 3 kertaa 
päivässä.

PERUSOHJELMA
Koira alle 15 kg ...... 36,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 38,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 40,00 €vrk

LISÄKOIRA SAMASSA TILASSA
Koira alle 15 kg ...... 18,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 20,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 22,00 €vrk
Sisältää koirahuoneen 4,5/5,5 m2, josta vapaa kulku omaan ulkotarhaan 16 m2 kelien ja karvanlaadun sen salliessa. 
Lisäksi 2 kertaa 50 minuutin/max 7 km mittaista hihnalenkkiä päivässä (pyöräillen, kävellen) sekä ruokinnan max 3 
kertaa päivässä.

LAISKANLINNA
Koira alle 15 kg ...... 26,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 28,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 30,00 €vrk

LISÄKOIRA SAMASSA TILASSA
Koira alle 15 kg ...... 12,00 €/vrk

Koira 15-34 kg........ 14,00 €/vrk

Koira 35 + kg........... 16,00 €vrk
Sisältää koirahuoneen 4,5/5,5 m2, josta vapaa kulku omaan ulkotarhaan 16 m2 kelien ja karvanlaadun sen salliessa. 
Lisäksi 1 kerran 40 minuutin/max 3 km mittainen hihnalenkki kävellen tai vapaa ulkoilu ihmisen seurassa aitauksessa 
päivässä sekä ruokinnan max 3 kertaa päivässä.

HUONE 5/ULKONA
Turbo .................... 44,00 €/vrk

Perus..................... 34,00 €/vrk

Laiskanlinna ........... 24,00 €vrk

LISÄKOIRA SAMASSA TILASSA
20,00 €/vrk

14,00 €/vrk

8,00 €vrk
Huone 5/ulkotarha 16m2 tilavalla eristetyllä kopilla (koppiin mahtuu 2-3 kpl n 20 kg koiraa), jossa rutirex pehmikkeenä. 
Valaistu tarha, katoksen alla säältä suojassa, koirille jotka eivät lämmintä tilaa kaipaa. Sisältää Turbo=3x1h/max 10 km 
hihnalenkki (pyöräillen/kävellen), perus=2x50 min/max 7 km  hihnalenkki (pyöräillen/kävellen), laiskanlinna=1x40 
min/max 3 km hihnalenkki/vapaa ulkoilu ihmisen seurassa aitauksessa. Sekä kaikissa ruokinnan max 3 kertaa päivässä.



INFO & LISÄPALVELUT
sisältää alv 24%

INFO

ERILLISET LISÄPALVELUT

Hoitovuorokausi määräytyy koiran tuontiajasta, vuorokausimaksu peritään jokaiselta alkavalta vuorokaudelta. Esim.  
Jos koira tulee hoitolaan ma klo 9 ja lähtee ti klo 9 veloitetaan 1 vrk, mutta mikäli koira tulee ma klo 9 ja lähtee ti klo 
18, veloitetaan 2 vrk. Kuljetuspalvelu asiakkaiden tulo- ja lähtöaika määräytyy, kun koira saapuu/lähtee hoitolasta. 
Mikäli hoitovuorokausi määrä on vähintään 5 vrk, asiakas saa – 5% alennusta seuraavista vuorokausimaksuista 
samalla hoitojaksolla.

Jokaiseen palvelupakettiin kuuluu seurusteleminen, huomioiminen, rapsutteleminen, tarkkaileminen, perus puhtaus, 
tilojen päivittäinen siivous, raikas juomavesi, koiran käyttäminen tarpeillaan säännöllisesti ja mahdollisten lääkeiden 
antaminen omistajan ohjeiden mukaisesti!
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EXTRALEIKITYS (omat lelut) ...... 8,00 €/20 min.

EXTRAKUIVARUOKA Royal Canin .....4,00 €/vrk

EXTRA HIHNALENKKI ............... 12,00 €/30 min.

KEVYT HARJAUS (oma harja) ..... 5,00 €/15 min.

KULJETUSPALVELU................... 0,80 €/km (70 km säteellä)

(sis. 1 huone, ei koiramäärä rajoitusta/eläinsuojelulain mukainen, 16m2 ulkotarha, 
ruokinta (omat ruuat), raikas vesi, ulkoilutus tarpeiden tekoon sekä seuranta 
päivähoidon ajan.
Yli 10h päivähoito vuorokausimaksun mukaisesti sisältäen valitun paketin (turbo/pe-
rus/laiskanlinna) mukaiset hoidot). 

PÄIVÄHOITO ............................. max 4h, 12€/huone
................................................ max 10h, 20€/huone

Mikäli hoidettava koira käyttäytymisensä vuoksi tarvitsee 
erityistä tarkkaavaisuutta tai hoitojärjestelyjä hoidon 
mahdollistamiseksi.

KYNSIENLEIKKAUS................... 10€

HAASTAVAN KOIRAN LISÄ ........ 10€/vrk


