KOIRAN HOITOSOPIMUS
Ajankohta
(pvm)
Tuonti (klo)
Haku (klo)
Hinta

Koiran omistajan tiedot:
Nimi
Osoite
Puhelin
Varahenkilö (jos
omistajaa ei tavoiteta)
Koiran tiedot:
Rotu
Nimi
Sukupuoli
Ikä
Ruokinta

Lisäpalvelut

Olen tutustunut liitteenä oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne.

Kontiolahti ________
______________________
Asiakas

_________________________
Tmi Leoleijona

Hoitosopimuksen ehdot
1§ Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
2§ Tmi LeoLeijona vakuuttaa hoitavansa koiraa tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla määritellyn ajan. Koiran
luovuttaja vakuuttaa, että hänen antamansa koiraa koskevat tiedot ovat oikeat, koiralla on Suomen Kennelliiton
ohjeiden mukaisesti voimassaolevat rokotukset, että koira ei sairasta mitään hänen tiedossaan olevaa tarttuvaa tautia
hoitoon tuotaessa ja että hän on koiran omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa koira hoitoon.
Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
3§ Koiran hoitoon sisältyy:
- Sopimuksen mukaan koiran käytössä on sisähuone ja tarha tai ulkokoirille tarkoitettu ulkokoppi ja tarha.
- Koiran ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä ruualla yksi tai kaksi kertaa päivässä.
- Huoneen ja tarhan siivous aina tarvittaessa.
- Koiran lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä.
- Tässä sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset palvelut.
4§ Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta koiran tuomisesta
lähtien noutamiseen saakka. Eläin voidaan myös noutaa ja palauttaa hoitolan toimesta, jolloin sekä noudosta että
palauttamisesta veloitetaan sopimuksen mukaan.
5§ Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä koira eläinlääkäriin hoidettavaksi.
Mikäli koiran tila sallii, yrittää hoitola ensin ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Hoitolalla on oikeus veloittaa lääkärinhoidosta
ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä voimassa olevan hinnastonsa mukaiset kuljetusmaksut.
6§ Hoito sekä mahdolliset muut kustannukset on maksettava käteisellä viimeistään koiraa noudettaessa. Hoitolalla ei ole
velvollisuutta luovuttaa koiraa, mikäli maksua ei suoriteta. Koira katsotaan jätetyn noutamatta, kunnes maksu on
tapahtunut. Jos eläin on hoidossa pidemmän ajan kuin hoitosopimuksessa mainitaan, on hoitolalla oikeus laskuttaa
ylimääräiset päivät.
7§ Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, on hoitolalla oikeus toimia koiran
suhteen kuin koira olisi löytöeläin. Koira toimitetaan omistajan/haltijan kustannuksella löytöeläinhoitolaan 2 vrk:n
kuluttua hoitojakson päättymisestä, tällöin eläinsuojelulain 15§ astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan jo
sovittu hoitojakso, 2 lisävuorokautta, siirto ja löytöeläinosaston veloittama taksa.
8§ Mikäli koira sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan
seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.
9§ Mahdolliset huomautukset eläimen hoidosta on omistajan tehtävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluttua hoidon
päättymisestä.

