
Lemmikin hoitosopimusKapasaarentie 53
26910 Rauma
p. 045-346 6807
www.kultatassula.fi
y-tunnus: 3135413-5

Omistaja(t)/Owner(s):

Care agreement

Osoite/Adress: Kaupunki/City:

Puhelin/Telephone: Sähköposti/E-mail:

Varahenkilö/second person to contact: Eläinlääkäri/Vet:

Vakuutus/Insurance: Vakuutusyhtiö/Insurance company:

Rotu/Breed:

Lemmikki/Pet
Nimi/Name:

Koira/Dog: Kissa/Cat: Kani/Bunny: Jyrsijä/Gnawer:

Tunnistemerkintä/Id: Paino/Weight:

Syntymäaika/Day of birth: Sukupuoli/Gender: 

Madotus/Rokotukset voimassa asti:               // Worming / Vaccination valid date: Steriloitu / Spay:

Kyllä / Yes Ei / No

Allergia / Lääkitys / Sairaudet // Allergy / Medicine / Ilness:

Hoitoaika / Careperiod: 

Lemmikin tuloaika / Pet will be brought (klo/time):

Lemmikin hakuaika / Pet will be picked up (klo/time): 

/ /-/ /

Muuta huomioitavaa / Anything else to pay attention to:

Muu/Other:



Hoitosopimuksen ehdot: 

1. Sopimusta on tehty kaksi kappaletta, toinen hoitolaan ja toinen lemmikin omistajalle. Eläin luovutetaan ainoastaan
henkilölle, joka on sopimuksen allekirjoittanut tai henkilölle, jonka sopimuksen allekirjoittaja on sopimukseen nimennyt.

2. Lemmikkihotelli Kultatassulan velvollisuutena on hoitaa lemmikkiä hoitosopimukseen kirjatulla tavalla.
Hoitoon sisältyy oma tila, ruokinta sopimuksen mukaan, tilan päivittäinen siivous ja koirien ulkoilutus kolme kertaa päi-
vässä (tarpeen vaatiessa useamminkin). Lemmikin perussiisteydestä huolehditaan (pesu ja harjaus tarpeen vaatiessa).
Lemmikkiä lääkitään tarpeen vaatiessa omistajan toimittamalla lääkkeillä, omistajan ohjeiden mukaan.

3. Koirilla tulee olla mukana oma ehjä ja sopivan kokoinen panta/valjaat ja talutin. Koiralla mukana olevat varusteet ovat
oltava kunnoltaan sellaisia, ettei koira pääse niistä karkaamaan lenkityksen aikana. Jos koira karkaa huonojen varustei-
den takia, tai jos koira karkaa ollessaan vapaana omistajan luvalla, hoitola ei vastaa koiran karkaamisesta tai katoami-
sesta aiheutuvista  kustannuksista tai koiran arvosta.

4. Asiakkaalla on ilmoitusvelvollisuus koiran luonteesta, käytöksestä ja mahdollisesta aggressiivisuudesta muita eläimiä
tai ihmisiä kohtaan.

5. Koirilla ja kissoilla tulee olla voimassa olevat rokotukset (rokotustodistus esitettävä hoitoon tuotaessa). Kaneille
suosittelemme RHD-rokotusta. Asiakas/omistaja vakuuttaa, että lemmikki ei sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa
tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa. Mikäli eläin sairastuu hoidon aikana niin, että tila vaatii eläinlääkärissä käynnin, on
omistajan velvollisuus korvata käynnin kustannukset. Hoitola yrittää kuitenkin aina ensin tavoittaa omistajan.

6. Hoito ja mahdolliset muut kustannukset maksettava hoitojakson alkaessa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Mikäli lemmikki haetaan sovittua aiemmin, maksettua hoitomaksua ei  palauteta. Maksun voi suorittaa kortilla tai kätei-
sellä.

7. Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovittuna ajankohtana ilman ennalta ilmoitettua tai pätevää syytä, on hoitolalla oikeus
laskuttaa lisävuorokausista kaksinkertainen summa. Lemmikki luovutetaan  vasta kun lisämaksu on maksettu.
Mikäli lemmikkiä ei noudeta 14 vrk:n kuluessa sopimuksessa kirjatun hoitoajan jälkeen, on  hoitolalla oikeus toimia niin
kuin eläin olisi löytöeläin.

8. Mikä lemmikki vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan toiminnan seurauksena, on asiakkaalla  oikeus saada todellis-
ten välittömien kustannusten suuruinen korvaus.

9. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tätä sopimusta.

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

Asiakas on lukenut hoitolan hoitosopimusehdot ja hyväksynyt ne. 

Hoitohinta / Careprice................................................€ Muut palvelut / Extra service...................................€

Maksettu / Pay.................../....................20.................. .....................................€

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset:

Lemmikin omistaja Lemmikkihotelli 
Kultatassulan edustaja


	OmistajatOwners: 
	OsoiteAdress: 
	PuhelinTelephone: 
	Varahenkilösecond person to contact: 
	VakuutusInsurance: 
	KoiraDog: Off
	KissaCat: Off
	KaniBunny: Off
	JyrsijäGnawer: Off
	RotuBreed: 
	TunnistemerkintäId: 
	SyntymäaikaDay of birth: 
	Allergia  Lääkitys  Sairaudet  Allergy  Medicine  Ilness: 
	1: 
	2: 
	Muuta huomioitavaa  Anything else to pay attention to: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Group28: Off
	Text31: 08
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 


