Cennik opieki nad psem – opieka u opiekuna

Pakiet
standardowy

Czas trwania
opieki*

Godziny
otwarcia**

Koszt za 1 dobę opieki

Spacery

Transport za 1 kilometr

24 h (1 doba)

Od 9:00 do 19:00

57,00 zł

3 x 30 min., toaleta wg potrzeb

1,23 zł
1,23 zł

Pakiet
rozszerzony

24 h (1 doba)

24 h

97,00 zł

3 x 30 min. + 60 min., toaleta wg potrzeb

Bezpłatny na terenie Katowic przy
pobycie min. 3 doby (nie dotyczy
dojazdu do miast ościennych).

*PRZEDŁUŻANIE POBYTU
Przedłużenie pobytu o kolejną dobę możliwe najpóźniej do końca ostatniej doby pobytu psa zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie oraz Umowie. W przypadku braku przedłużenia w podanym terminie naliczana jest
opłata godzinowa w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
**GODZINY OTWARCIA
Przywiezienie i odbiór psa możliwe są jedynie za wcześniejszym ustaleniem terminu zgodnie z Regulaminem.
DODATKOWE INFORMACJE – co oferujemy w cenie usługi:
•
•
•

Karmienie, pojenie, podawanie lekarstw i suplementów, drobne zabiegi pielęgnacyjne (czesanie, czyszczenie uszu, obcinanie pazurów zgodnie z wytycznymi Właściciela).
Codzienny kontakt opiekuna z Właścicielem, przesyłanie zdjęć/filmów (Facebook/e-mail).
Zabawa, głaskanie.

•

Zabezpieczenie psa w formie adresówki, Petmarka (QR) lub nadajnika GPS.

Cennik opieki nad psem – opieka w formie spaceru

Pakiet
standardowy

Czas trwania opieki*

Koszt za 1 godzinę opieki

Transport za 1 kilometr

60 min. (1 godzina)

37,00 zł

1,23 zł
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Cennik opieki nad psem – opieka w domu właściciela psa

Czas trwania opieki*

Koszt za 1 godzinę opieki

Spacery

Dojazd za 1 kilometr
1,23 zł

Pakiet
standard

60 min. (1 godzina)

37,00 zł

1 x 30 min.

Bezpłatny na terenach w Katowicach:
Paderewskiego-Muchowiec,
Śródmieście, Bogucice, osiedla
W. Roździeńskiego oraz Zawodzia.

*CZAS TRWANIA OPIEKI
Na czas opieki (poza 30 minutowym spacerem) składa się również: karmienie, pojenie, czynności związane z wyjściem/powrotem ze spaceru, podawanie lekarstw, zabawa, głaskanie, pobyt z psem w domu. Opieka nad psem w
domu właściciela może być realizowana przez maksymalnie 2 dni kalendarzowe pod rząd. W przypadku dłuższej nieobecności zalecamy wybrać opiekę u opiekuna.
DODATKOWE INFORMACJE – co oferujemy w cenie usługi:
•
•
•

Stały kontakt opiekuna z Właścicielem (w czasie sprawowania opieki), przesłanie zdjęć/filmów (Facebook/e-mail).
Zabezpieczenie psa w formie adresówki, Petmarka (QR) lub nadajnika GPS.
Godziny ustalane indywidualnie.

Usługi dodatkowe

Zakup karmy dla psa

Zgodnie z cennikiem ustalonego sklepu + 15,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT (23%)
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