
Lemmikkihotelli PetVilla 

Päivähoitosopimus 

Lemmikkihotelli PetVilla   Osoite: Nevanperäntie 265, 38360 Sastamala    Y:tunnus 2829119-6      Puh. 040 567 9555  

 
 

YHTEYSTIEDOT 

  

Omistajan nimi: _____________________________________________________________________  

Lähiosoite: _________________________________________________________________________  

Postinumero/Paikkakunta:_____________________________________________________________ 

Puhelin:____________________________________________________________________________ 

Sähköposti:_________________________________________________________________________ 

 

Jos omistaja ei ole tavoitettavissa hoitojakson aikana yhteyshenkilönä toimii 

Nimi___________________________ Yhteystiedot_________________________________________ 

Lemmikin noutajan nimi (jos eri kuin omistaja):____________________________________________ 

 

HOITOJAKSO 

maanantai-perjantai 

päivähoidon alkamispäivä:_________________ 

päivähoidon lopetuspäivä:_________________ 

 

__päiviä  1 kerta / 20 € / päivä 

 

Mikäli koira ei ole sisäsiisti, veloitamme siivouskuluista 2€ /pv 

Toinen koira samassa huoneessa + 12 € / päivä 

 

päivittäinen saapumisaika: _______________  

päivittäinen lähtöaika: __________________   

 

ma ti ke to pe 
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LEMMIKIN TIEDOT 

Lemmikin  Väri   Rotu   Paino   Ikä Sukupuoli  

  nimi 

_______________ _________ __________ _____ ____ _________ kastroitu/steriloitu 

_______________ _________ __________ _____ ____ _________ kastroitu/steriloitu 

_______________ _________ __________ _____ ____ _________ kastroitu/steriloitu 

_______________ _________ __________ _____ ____ _________  kastroitu/steriloitu 

_______________ _________ __________ _____ ____ _________ kastroitu/steriloitu 

 

KOIRIEN ROKOTUSTODISTUS (hoitolan edustaja täyttää) 

Yhdistelmärokotteet  

Nobivac DHP         Voimassaoloaika:________ 

Nobivac DHPPI  Duramune DAPPI Versican Plus DHPPI  Voimassaoloaika:________  

Nobivac Parvo Live Vet       Voimassaoloaika:________ 

Nobivac Rabies Vet  Rabdomun  Rabisin Versiguard Rabies  Voimassaoloaika:________ 

Muut mahdolliset rokotteet: 

Nobivac PI   Nobivac KC  Duramune PI    Voimassaoloaika:________ 

Versican Plus PI Nobivac L4 Eurican Herpes Trilym  Voimassaoloaika:________ 

RUOKINTA 

_ Lemmikillä on oma ruoka mukana. Ruoan nimi on_______________________________________ 

_ Lemmikkini syö hoitolan ruokaa, Pure Natural kuivaruoka 4 € / vrk / koira alle 30 kg 

5 € / vrk / koira yli 30 kg 

Lemmikin nimi________________________________ 

Aamu/lounas/päivällinen:  ______________________g/dl sekoitettuna______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Lemmikin nimi________________________________ 

Aamu/lounas/päivällinen:  ______________________g/dl sekoitettuna______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Lemmikin nimi________________________________ 

Aamu/lounas/päivällinen:  ______________________g/dl sekoitettuna______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ALLERGIAT, SAIRAUDET JA LÄÄKINTÄ 

Onko lemmikilläsi allergioita lääkkeisiin ja/tai ruokiin? kyllä /Ei 

Jos vastasit kyllä, niin mitä 

__________________________________________________________________________________ 

Lääkintä, sairaudet tai muuta huomioitavaa 

___________________________________________________________________________________ 

 

lääkkeen nimi   annostus  klo aika  Syy 

 

1.________________________ _______________ _________ _______________________

  

2.________________________ _______________ _________   _______________________

  

3.________________________ _______________ _________ _______________________

  

4.________________________ _______________ _________ _______________________

  

5.________________________ _______________ _________ _______________________

   

TAVARAT 

__Panta __Valjaat __Hihna __vaatteet __kuljetuslaatikko 

 

KOIRAN LUONNE  

Suhtautuminen muihin koiriin__________________________________________________________     

Lapset_____________________________________________________________________________       

Äänet______________________________________________________________________________         

Vartioiko ruokaa / leluja / reviiriä________________________________________________________        

Hihna käyttäytyminen________________________________________________________________        

Lenkkeilytottumus matkan pituus / ajan pituus_____________________________________________ 

Antaako koira koskea tassuihin (esim. kuivata tassut ulkoa 

tultaessa):__________________________________________________________________________ 
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Onko lemmikkinne käynyt näyttelyssä viimeisen kahden viikon sisällä? kyllä / ei 

Onko lemmikkinne tuotu ulkomailta? kyllä / ei 

Jos vastasit kyllä, niin milloin? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

LEMMIKIN PALVELUT  

Valitse haluamasi tuote   määrä     ympyröi kuinka usein 

 

__Koiran jogurttijäätelöherkku 1 €  ______ kerran/päivittäin/päiviä_____ 

(sis. luonnonjogurttia, maapähkinävoita, banaania)  

__Jäädytetty jauheliha/riisi KONG 2-4 € ______ kerran/päivittäin/päiviä_____   

(Kongin koko vaihtelee koiran koon mukaan)  

__Jäädytetty kana/riisi KONG 2-4 €  ______ kerran/päivittäin/päiviä_____   

(Kongin koko vaihtelee koiran koon mukaan)  

  

LISÄPALVELUT 

__Hoitolan ruoka 5 € / koira yli 30 kg/ vrk 

__Hoitolan ruoka 4 € / koira alle 30 kg/ vrk 

__Hoitotoimenpiteet sekä vaikeasti annettavissa oleva lääkitys 2 € / pv 

__Kuvakirja lemmikistä 40 € (valmis kuvakirja postitetaan kotiin hoitojakson jälkeen) 

__Pesupalvelu, pieni koira (alle 20 kg) 30 € 

__Pesupalvelu, iso koira (yli 20 kg) 35 € 

__Kuljetuspalvelu (25 € + 0.50 € /km – matka km_____ 

 

 

ELÄINLÄÄKÄRI   

 

Ensisijaisesti äkillisiä hoitotoimia vaatiessa lemmikkihotelli ottaa yhteyttä eläinlääkäriin tai asiakkaan 

omaan eläinlääkäriin:_____________________________________     

VAKUUTUS:    Kyllä/Ei _____________________________ Yhtiössä  

 

 

 



Lemmikkihotelli PetVilla 

Päivähoitosopimus 

Lemmikkihotelli PetVilla   Osoite: Nevanperäntie 265, 38360 Sastamala    Y:tunnus 2829119-6      Puh. 040 567 9555  

 
 

 

Hyväksyn, että Lemmikkihotelli PetVilla saa hankkia eläinlääkäriapua, jos se on tarpeen lemmikkini 

ollessa hoidossa ja henkilökunta on lemmikin hyvinvoinnista huolissaan. Ymmärrän, että kaikki 

aiheutuneet kulut laskutetaan omistajalta. 

Olen tutustunut Lemmikkihotelli PetVillan Talon sääntöihin sekä Hoitosopimusehtoihin ja hyväksyn 

ne.   

 

Pyydän, että koirani ei ole kontaktissa muiden koirien kanssa Kyllä/Ei 

 

Asiakkaan allekirjoitus:  ________________________________ Päiväys:______________________   

Lemmikkihotellin edustaja: _____________________________ Päiväys:______________________ 

 

• Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Maksu tapahtuu kortilla tai käteisellä lemmikkiä noudettaessa. 

• Lemmikki luovutetaan ainoastaan henkilölle, joka sopimuksen on allekirjoittanut tai henkilölle, jonka 

sopimuksen allekirjoittaja on erikseen sopimusta tehtäessä nimennyt.  

• Kaikki lemmikkieläimet, jotka hoidamme, majoitetaan turvallisissa tiloissa. Lemmikkihotelli PetVilla 

tai sen henkilökunta eivät ole vastuussa koiran tai kissan sairastuessa, loukkaantumisista, kuolemasta 

tai vahingoista, mikäli edellä mainitut asiat eivät johdu henkilökunnan laiminlyönnistä. 

 

• Mikäli lemmikki vahingoittaa toista lemmikkiä tai lemmikkihotellin omaisuutta aggressiivisella 

käyttäytymisellä, on omistaja korvausvelvollinen vahinkoihin, jotka lemmikki on aiheuttanut. 

 

• Jos lemmikki sairastuu tai jos lemmikin terveydentila edellyttää eläinlääkärihoitoa, lemmikkihotelli 

voi oman harkintansa mukaan ottaa yhteyttä eläinlääkäriin tai toimittaa eläin hoitoon. Eläimen hoidosta 

aiheutuneista kustannuksista vastaa omistaja.  

 

• Omistaja hyväksyy, että heidän lemmikkinsä kuva tai video saattaa näkyä Lemmikkihotellin 

facebook-sivuilla.  

 

• Jos omistaja jättää noutamatta lemmikkinsä sovitun hoitoajan jälkeen, tai ei ilmoita mahdollisesta 

esteestä noutaa lemmikki, lemmikki siirtyy Lemmikkihotelli PetVillan omistukseen viikon kuluttua 

sovitusta noutopäivästä. Tämän jälkeen lemmikille etsitään uusi koti. 

 

• Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ja jättämällä lemmikkisi hotellin hoitoon, omistaja vakuuttaa 

kaikkien annettujen tietojen oikeellisuudesta, jotka ovat ilmoitettu lemmikistä Hoitolomakkeessa. 


