
HOITOSOPIMUS JA LIITE 1/1

Koiran/Kissan omistaja/haltija

Nimi _____________________________________________

Lähiosoite________________________________________________________________

Puhelin _____________________________ Puhelin 2 ____________________________

Varahenkilö ja varahenkilön puhelin nro. jos omistajaa/haltijaa ei tavoiteta, joka saa päättää

koiraa/kissaa koskevissa asioissa_______________________________________________________

Koira/Kissa

Nimi _____________________________________________________________________

Rotu __________________________________________________ uros_____narttu _____

Syntymäaika/-vuosi________________________________________Paino ______________

Tunnistusmerkintä___________________________________________________________

Erikoisruoka____ merkki:______________________________________________________

Ruokinta: aamulla_______ illalla______

Muuta huomioitavaa (allergiat, sairaudet, lääkitys tms.)

_____________________________________________________________________

Erikoistoimenpiteet/lisäpalvelut

_____________________________________________________________________

Hoitojakso

Alkaa__________________________________________klo__________________________

Päättyy:________________________________________klo_______________________

Hoitojakson hinta (hoitola täyttää): euroa/vrk_______________yhteensä _________________ euroa

Olen tutustunut liitteenä oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne. 

Seinäjoella  _____._____ . _____

______________________________________      ________________________________________

Asiakas                                                                                      Koiramäen Majatalo
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Lemmikkihoitola Koiramäen Majatalo vakuuttaa hoitavansa lemmikkiä sopimuksessa määritellyllä tavalla sopimuksessa määritellyn ajan. 
Lemmikin luovuttaja vakuuttaa, että hänen antamansa lemmikin tiedot ovat oikeat, lemmikillä on asianmukaiset rokotukset voimassa 
(koiralla penikkatauti, raivotauti, tarttuva maksatulehdus, parvovirus, kennelyskärokotusta suositellaan ja kissalla kissaflunssat + kissarutto),
eikä lemmikki sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa ja että hän on lemmikin omistaja, tai hänellä on 
muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen 
ehtoja, sovittuja tuonti- ja hakuaikoja. 
Tarkat tuonti- ja hakuajat sovitaan aamuisin 7.30-10 tai iltaisin klo 17-20 välille. Mahdollisista, ylivoimaisen esteen aiheuttamista 
muutoksista tulee ilmoittaa hoitolaan viipymättä, puh. 040 5121 073. 

Lemmikin hoitoon sisältyy:

 Ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla saattajan mukanaan tuomilla ruoilla, tai vaihtoehtoisesti omistajan 
hyväksymällä hoitolan ruoalla omistajan/saattajan antamien ohjeiden mukaan.

 Oma, huonelämmin sisätila, josta päiväaikaan kulkumahdollisuus omaan katettuun ulkotarhaan. Luukut suljetaan yöksi. Luukut 
voidaan sulkea välillä myös päiväaikaan esim. kireillä pakkasilla, tai koiran jatkuvan haukkumisen vuoksi. Kesähelteillä hoitolan
sisätila viilennetään ilmalämpöpumpuilla.

 Ulkoilutus hihnassa ja/tai aidatussa ulkoaitauksessa  kahdesti päivässä. Jos koira ei tee tarpeitaan ulkotarhaan, sitä ulkoilutetaan 
hihnassa tai aidatussa ulkoaitauksessa kolme kertaa päivässä. Lemmikit eivät hoitoaikana pääse kontaktiin vieraiden eläinten 
kanssa, elleivät omistajat ole sitä erikseen toivoneet 
( esim. tuttavaperheiden toisilleen tutut koirat voidaan ulkoiluttaa valvotusti yhdessä). 

 Ruoka- ja vesikupit, kissoille myös wc-astiat, sekä kissanhiekka. Eläimillä on aina raikasta vettä tarjolla. 
 Perussiisteys (tassujen huuhtelu ja/tai kevyt harjaus tarvittaessa)
 Tilojen  päivittäinen puhtaanapito.
 Lääkitys sopimuksen mukaan asiakkaan toimittamilla lääkkeillä
 Lisäpalvelut erillisen sopimuksen mukaan

Hoitojakson hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinta sisältää alv:n 24%. Hoitojakso maksetaan pankkikortilla, 
käteisellä,  tai hoitolan tilille joko koiraa tuodessa, tai viimeistään hakiessa. 

Hoitojakson peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti, joko tekstiviestillä tai sähköpostitse. Peruminen on maksutonta, kun se tehdään 
vähintään kolme vuorokautta ennen hoitojakson alkamista. Sen jälkeen peruutuksista veloitetaan 50% hoitojakson hinnasta. Perumatta 
jätetyistä hoitovarauksista veloitetaan hoitojakson hinta kokonaisuudessaan. Mikäli omistaja hakee lemmikin kesken hoitojakson, 
laskutetaan koko hoitojakso. Emme peri sesonkilisiä, emmekä varausmaksuja.

Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus ja velvollisuus toimittaa lemmikki eläinlääkäriin 
hoidettavaksi. Mikäli lemmikin tila sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitolalla on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta ja 
lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä kuljetusmaksut hinnaston mukaan. 

Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovittuna ajankohtana,  eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, on hoitolalla oikeus toimia lemmikin suhteen kuin 
kysymyksessä olisi löytöeläin. Lemmikki voidaan toimittaa omistajan/haltijan kustannuksella Seinäjoen löytöeläinpalveluun  5 vuorokauden
kuluttua sovitun hoitojakson päättymisestä, jolloin eläinsuojelulain 15 § astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan tuolloin jo sovittu 
hoitojakso, 5 vuorokauden hoitotaksa, löytöeläinpalvelun veloittama taksa, sekä kohtuulliset kuljetusmaksut. Mikäli lemmikki sairastuu, 
vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien
kustannusten suuruiseen korvaukseen. Hoitolalla on toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa mahdollisesta hoitovirheestä aiheutuneet 
vahingot. Mikäli koiran luovuttaja on antanut luvan koiran ulkoiluttamiseen vapaana aidatulla piha-alueella ja koira karkaa, hoitola ei vastaa
koiran karkaamisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista tai koiran arvosta, jollei hoitolan katsota tuottamuksellaan, tai 
tahallisuudellaan myötävaikuttaneen koiran karkaamiseen.

Hoitola ei vastaa mahdollisista tarttuvista taudeista.

Eläin luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut tai henkilölle, jonka sopimuksen allekirjoittaja on erikseen 
sopimusta tehtäessä nimennyt.

Asiakas vastaa eläimen hoitolalle tai sen hoidossa oleville muille eläimille aiheuttamista vahingoista, mikäli vahingon ei voida 
voimassaolevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutuneen hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti.

Ajanvaraus ja tiedustelut sähköpostilla  koiramaen.majatalo@gmail.com tai viestillä 040 5121073 klo 10-20. Jätä viesti/soittopyyntö, jos et 
tavoita meitä puhelinaikana, niin soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian. 
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