Terve Koer koerahoid
Personaalne koerte hoidmine hoidja või koera kodus

Hinnakiri

Kehtib alates 15.08.2022

Kutsikas (kuni 12 kuud)
Hind
Proovihoid

Kuldkliendile

10€/h

Päevahoid kuni 6 tundi

35€

35€

Päevahoid 7-12 tundi

45€

40€

Ööpäevahoid

65€

58€

61€ / 58€ ööpäev

55€ / 52€ ööpäev

Kui hoid pikem kui 7 päeva /
14 päeva

Lisainfo
Esmane tutvumine - 15€/60 minutit (Tallinn). Väljaspool Tallinnat võib
rakenduda transporditasu.
Hoidja pakub hoiu ajal maiuseid, vaimseid mõttemänge, tagab ise hügieenikotid
ning jalutused vastavalt koera vajadustele. Vajadusel aitame jalutusvarustusega.

www.tervekoer.ee

Terve Koer koerahoid
Personaalne koerte hoidmine hoidja või koera kodus

Hinnakiri

Kehtib alates 15.08.2022

Täiskasvanud koer (al. 12. elukuust)
Hind
Proovihoid

Kuldkliendile

10€/h

Päevahoid kuni 6 tundi

30€

30€

Päevahoid 7-12 tundi

40€

36€

Ööpäevahoid

60€

54€

57€ / 54€ ööpäev

51€ / 48€ ööpäev

Kui hoid pikem kui 7 päeva /
14 päeva

Lisainfo
Esmane tutvumine - 15€/60 minutit (Tallinn). Väljaspool Tallinnat võib
rakenduda transporditasu.
Nädalase hoiu puhul pakub hoidja vähemalt ühe paaritunnise
jalutuse/matka linnast väljaspool (metsas, rannas).
Soovi korral on võimalik matka juurde tellida - 25€.
Hoidja pakub hoiu ajal maiuseid, vaimseid mõttemänge, tagab ise
hügieenikotid ning jalutused vastavalt koera vajadustele. Vajadusel aitame
jalutusvarustusega.
www.tervekoer.ee

Terve Koer koerahoid
Personaalne koerte hoidmine hoidja või koera kodus

Hinnakiri

Kehtib alates 15.08.2022

2 koera
Hind
Proovihoid

Kuldkliendile

15€/h

Päevahoid kuni 6 tundi

40€

40€

Päevahoid 7-12 tundi

50€

45€

Ööpäevahoid

70€

63€

66€ / 63€ ööpäev

60€ / 57€ ööpäev

Kui hoid pikem kui 7 päeva /
14 päeva

Lisainfo
Esmane tutvumine - 15€/60 minutit (Tallinn). Väljaspool Tallinnat võib
rakenduda transporditasu.
Nädalase hoiu puhul pakub hoidja vähemalt ühe paaritunnise
jalutuse/matka linnast väljaspool (metsas, rannas).
Soovi korral on võimalik matka juurde tellida - 25€.
Hoidja pakub hoiu ajal maiuseid, vaimseid mõttemänge, tagab ise
hügieenikotid ning jalutused vastavalt koera vajadustele. Vajadusel aitame
jalutusvarustusega.
www.tervekoer.ee

Jalutamine Tallinnas
Koera kodu lähedal

Hind

Kuldkliendile

60 minutit 1 koer / 2 koera

25€/30€

22,50€/27€

90 minutit 1 koer / 2 koera

30€/35€

27€/31,50€

60 minutit 1 koer / 2 koera

30€/35€

27€/31,50€

90 minutit 1 koer / 2 koera

35€/40€

31,50€/36€

Natuke eemal (sis. transporti koera kodust u 15 min
kaugusele jalutuspaika)

Matkamine Tallinnas, Harjumaal, Tartumaal
Ajakestus orienteeruvalt 3-5 tundi koos transpordiajaga

hinnad alates 60 eurost

Jalutused Harjumaal
Küsi hinda
Lisainfo
Hoidja tagab jalutuse/matka ajal maiused, hügieenikotid.
Transpordi ajal kasutatakse kas turvarihma või transpordipuuri.
Me ei jaluta koeri, kellel kasutatakse poovaid-, elektri-, või ogadega
kaelarihmasid! Soovi korral aitame soovitada koerale sobivat jalutusvarustust.
Esmane tutvumine - 15€/60 minutit (Tallinn). Väljaspool Tallinnat võib
rakenduda transporditasu.
Hinnale võib lisanduda parkimistasu olenevalt asukohast.

Jalutamine Tallinnas
Koera kodu lähedal
60 minutit 1 koer / 2 koera

Lisateenused

90 minutit 1 koer / 2 koera
Transport hoidja juurde ja koera koju tagasi
Natuke eemal (sis. transporti koera kodust u 15 min
kaugusele
jalutuspaika)
Lisa
pikk jalutuskäik
looduses hoiuteenuse ajal
60 minutit
1 koerTeie
/ 2 koera
Hoidja
hoolitseb
kassi eest sel ajal, kui ta Teie
kodus koerale hoidu pakub (puhastab wc jms)
90 minutit 1 koer / 2 koera
Loo ise lisateenus, mida sooviksid nautida :)

Hind

Kuldkliendile

25€/30€
Hind
30€/35€
0,50€/km

22,50€/27€
Kuldklient
27€/31,50€
0,40€/km

25€

25€

30€/35€
5€/päev

27€/31,50€
5€/päev

35€/40€

31,50€/36€

Matkamine Tallinnas, Harjumaal, Tartumaal

Ajakestus orienteeruvalt 3-5 tundi koos transpordiajaga

hinnad alates 60 eurost

Jalutused Harjumaal
Küsi hinda

Küsimuste tekkimisel või kui tekib soov
kasutada erinevaid lisateenuseid, siis küsige
eraldi hinnapakkumist
kirjateel Lisainfo
info@tervekoer.ee

Hoidja tagab jalutuse/matka ajal maiused, hügieenikotid.
Transpordi ajal kasutatakse kas turvarihma või transpordipuuri.
Me ei jaluta koeri, kellel kasutatakse poovaid-, elektri-, või ogadega
kaelarihmasid! Soovi korral aitame soovitada koerale sobivat jalutusvarustust.
Esmane tutvumine - 10€, millele lisandub transporditasu, kui kohtumine
www.tervekoer.ee
toimub
väljaspool hoidja kodu.
Hinnale võib lisanduda parkimistasu olenevalt asukohast.

Tingimused ja reeglid
Sinu koer on terve (parasiidivaba, nakkuslike haiguste vaba) ning oled ausalt
edastanud meile korrektse info Sinu koera tervisliku seisundi ning
käitumisharjumuste kohta. See on vajalik seetõttu, et teaksime arvestada ja
vastavalt olukorrale õigesti ja ennetuslikult tegutseda.
Hoid broneeritakse ettemaksu tasumisel, mis on vähemalt 50% kogu
hoiusummast. Kogu hoiusumma peab olema tasutud 100% ulatuses hiljemalt 4
päeva enne hoiu alguskuupäeva.
Tühistades hoiu vähemalt 48 tundi enne kokkulepitud hoiu alguse kellaaega,
tagastame 100% kogusummast.
Tühistades hoiu vähem kui 48 tundi enne hoiu algust tagastame 50%
kogusummast.
Kokkuleppel võib lisateenuste eest tasumine toimuda ka hoiu lõppedes.

Broneerimine
1) Olete saatnud meile täidetud hoiuankeedi, pärast mida võtame me ise Teiega
ühendust.
2) Oleme läbi viinud tutvumise ning soovi korral proovihoiu.
3) Oleme kokku leppinud kuupäevad, kellaajad.
4) Saadame Teile ettemaksuarve, mis kinnitab broneeringu.

Hoiuks valmistumine
Hoidu pane oma lemmikule kaasa tema toit, ravimid, pesa/tekk (kui on olemas),
lemmik mänguasjad, jalutusvarustus.
Kui hoiule eelnevatel päevadel on koer palju koormust saanud, teda on
rünnatud jalutuskäigu ajal või on olnud terviserike, siis teavita meid sellest!

