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Omistajan/haltijan tiedot
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:
Puhelinnumero:

Sähköposti:

Varayhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero:

Lemmikin tiedot
Nimi:
Laji:

Rotu:

Sukupuoli:

Syntymäaika:

Leikattu
Ei leikattu

Madotettu, milloin viimeksi:
Rokotettu

Oma ruoka:
Hoitolan ruoka
Ruokinnassa erityistä huomioitavaa:

Ruokinta aamulla
Ruokinta päivällä
Ruokinta illalla

Allergiat/sairaudet/lääkitys:

Muuta huomioitavaa (käyttäytyminen yms.):

Hoitojakso
Alkaa:

.

.2018

noin kello:

:

Päätyy:

.

.2018

noin kello:

:

Hoitojakson hinta:

€/vrk, yhteensä:

€
Seuraava sivu: hoitosopimuksen ehdot ja hyväksyminen
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Olen tutustunut alla oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne.

_________________________________

Omistajan allekirjoitus ja nimenselvennys

____________________________________

Hoitolan edustajan allekirjoitus

Hoitosopimukset ehdot:
1§ Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle
2§ Kissahoitola Lemmikkikyyti vakuuttaa hoitavansa lemmikkiä tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla tässä sopimuksessa
määritellyn ajan. Lemmikin luovuttaja (asiakas) vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeat, lemmikillä on ohjeiden
mukaisesti voimassa olevat rokotukset, lemmikki ei sairasta mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia ja että asiakas on
lemmikin omistaja tai hänellä on valtuudet luovuttaa lemmikki hoitoon. Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksellaan
noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.
3§ Kissan hoitoon sisältyy:






kissan käyttöön tässä sopimuksessa määritelty huone
kissan ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla
huoneen siivous ja hiekkalaatikon tyhjennys päivittäin
kissan lääkitys asiakkaan ohjeiden mukaisesti asiakkaan toimittamilla lääkkeillä
tässä sopimuksessa erikseen sovitut lisämaksulliset palvelut

4§ Muun eläimen hoitoon sisältyy: edellisessä kohdassa mainitut palvelut soveltuvin osin
5§ Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta lemmikin tuomisesta lähtien
noutoon saakka.
6§ Mikäli lemmikki sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä lemmikki eläinlääkärin hoidettavaksi. Mikäli
lemmikin tila sallii, yrittää hoitola ottaa ensin yhteyttä asiakkaaseen tai hänen nimeämäänsä varahenkilöön, mikäli asiakasta ei
tavoiteta. Hoitolalla on oikeus veloittaa eläinlääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat todelliset kulut sekä voimassa olevan
kuljetushinnaston mukaiset kuljetusmaksut.
7§ Hoito sekä muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään lemmikkiä noudettaessa. Hoitolalla ei ole velvollisuutta
luovuttaa lemmikkiä, mikäli maksua ei suoriteta. Lemmikin katsotaan jätetyn noutamatta, kunnes maksu on tapahtunut.
8§ Mikäli lemmikkiä ei noudeta sovittuna ajankohtana eikä uutta ajankohtaa ole sovittu, on hoitolalla oikeus toimia lemmikin
suhteen, kuin se olisi löytöeläin. Lemmikki toimitetaan asiakkaan kustannuksella kunnan löytöeläimistä vastaavalle taholle 10 vrk:n
kuluttua sovitun hoitojakson päättymisestä, tällöin astuu voimaan eläinsuojelulain 15§. Asiakkaalta veloitetaan jo sovittu
hoitojakso, 10 lisävuorokautta, kuljetus ja löytöeläintalon veloittama taksa.
9§ Hoitola ei vastaa kustannuksista, mikäli lemmikki sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee jollei hoitolan katsota
tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikuttaneen tapahtumaan, hoitola ei vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka
aiheutuvat lemmikin mukana tulevien varusteiden puutteista. Asiakas vastaa lemmikin hoitolalle tai sen hoidossa oleville muille
lemmikeille aiheuttamista vahingoista, mikäli vahingon ei voida voimassa olevan lainsäädännön mukaan katsoa aiheutunene
hoitolan henkilökunnan tuottamuksesta tai tahallisuudesta.
10§ Muissa asioissa toimitaan voimassa olevan lainsäädännön ja yleisen sopimusoikeiden periaatteiden mukaisesti.

Suosittelemme, että kissalla on voimassa oleva kolmoisrokote ja että matolääkityksestä on huolehdittu
ennen hoitoon tuloa.

