KissaKoti Kattinen

HOITOSOPIMUS

(päivitetty 7.1.2019)

Mallastehtaankatu 4
33270 Tampere
p. 040 5514 754

www.kissakotikattinen.fi

Y-tunnus 1713777-5

LEMMIKIN/ LEMMIKKIEN OMISTAJA
Nimi
____________________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________________
Postinro+postitoimipaikka ____________________________________________________________
Puhelin_____________________________________
Varahenkilö ja puh.nro
____________________________________________________________________________

LEMMIKIN/ LEMMIKKIEN TIEDOT
Eläinlaji
___________________________
Nimi/Nimet__________________________________
Rotu
___________________________
Sukupuoli______________________________________
Synt-aika/-ajat
_______________________________
Väritys/tuntomerkit_______________________________________________________________________________________________
Neuteroitu (steriloitu/kastroitu) kyllä____ei____
Tunnistesiru kyllä____ ei____

ROKOTUS, LOISHÄÄDÖT, FIV JA FELV
Rokotteen nimi _____________________________________ Rokotuspvm_______________ viim. voimassaolo pvm_______________
Loishäätö-lääkkeen nimi______________________
Lääkityspvm_______________
Onko testattu Fiv ja Felv virukset, kyllä____ei____
Testauspvm________________ Tulos negat____posit_____Suositellaan testiä!

RUOKINTA + TOILETTI
Märkäruoan ja kuivaruoan määrä/vrk______________________________________________________________________________
Muuta ruokinnassa huomioitavaa________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Valitse vessa-aines:
Pelletti___ puurouhe___ silicarakeet ___hiekka___
Valitse vessalaatikon malli: Avoin____kannellinen____luukullinen____
ERITYISPIIRTEITÄ, KÄSITELTÄVYYS, SAIRAUDET JA LÄÄKINTÄ (voit jatkaa paperin toiselle puolelle)

MUKANA TUODUT OMAT TARVIKKEET, RAVINTO JA LÄÄKKEET

VAKUUTUS (Onko lemmikillä vakuutus)
Ei_____kyllä_____ vakuutusyhtiö________________________________

VALITSE RASTITTAMALLA HOITOTILA TAI KOTIHOITO
Seuraava saman talouden kissa majoittuu puoleen hintaan samassa tilassa . Oma ravinto pienentää vrk-hintaa. Hinnoissa mukana alv 24 %.
Pupu-yksiö 1,50 m2 ____
10 €/vrk/ 1 pupu ja 15€/vrk/1 kissa -pupulle mukaan oma ravinto!
Kissayksiö 3,00 m2 ____
18 €/vrk/1 kissa; 27€ tai 25€/vrk/ 2 kissaa
Kissayksiö 4,50 m2 ____
20 €/vrk/1 kissa; 30€ tai 28 €/vrk/2 kissaa -kolmas kissa sopimuksen mukaan
Saunasviitti n. 5 m2 ____
18 €/vrk/1 kissa; 27€ tai 25 €/vrk/2 kissaa -kolmas kissa sopimuksen mukaan
Kotihoito lemmikin omassa kodissa ____
HOITOJAKSO

20 €/45 min hoitokäynti + matkakulu, kun yli 3 km hoitolalta

Hinta määräytyy kokonaisen vrk:n (24 h) mukaan. Jos viimeinen vuorokausi on lyhyt, hinta neuvotellaan.

Hoito alkaa ______.______2019 klo______________ ja päättyy ______.______2019 klo_______________

HOIDON YHTEISHINTA JA MAKSAMINEN (Tarvittaessa sovi maksutapa ennen hoidon alkua.)
Hoitolajakson yhteishinta:_____vrk x________ €/vrk = ____________€
Kotihoidon yhteishinta:____käyntiä x________ €/vrk = ____________€ + matkakulu___________€ (yhteensä_______________)
Erä 1 : __80,00__€ tilille varausmaksuna 3-7 vrk ennen hoidon alkua tai peruutus viimeistään 7 vrk ennen hoidon alkua
Erä 2 : _________€ tilille hoidon alkaessa (tai käteisellä tai mobiilipankissa eläimen tuonnin tai viimeistään noudon yhteydessä)
TAI koko hinta yhtenä eränä __________ € tilille ennen hoidon alkua (tai käteisellä tai mobiilipankissa eläimen tuonnin tai viimeistään noudon yhteydessä)
Danskebank FI 52 8000 2216 5607 96

Paikka ja pvm: ____________________________________ _____.______2019

_________________________________________________
Eläimen omistaja

_______________________________________________
KissaKoti Kattinen, Eija Kattainen

