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A kutyatulajdonos elfogadja, hogy a Kutyauszi – Dog Hotelt csak regisztrált chippel,
érvényes oltásokkal és az azt igazoló oltási könyvvel rendelkező kutyák vehetik
igénybe, amelyet a kutya átadásával egy időben, át kell adni. Amennyiben a kutya
nem rendelkezik a fenti dokumentumok valamelyikével, abban az esetben a Kutyauszi
– Dog Hotel megtagadhatja a kutya átvételét a gazdától!
A kutyatulajdonos elfogadja, hogy a Kutyauszi – Dog Hotelt csak kennelköhögés ellen
beoltott kutyát panzióztat.
A kutyatulajdonos elfogadja, hogy a Kutyauszi – Dog Hotelt parazitákkal fertőzött
kutyák nem vehetik igénybe, illetve a Kutyatulajdonosnak kell gondoskodnia a
megfelelő parazita elleni védelemről (bolha, kullancs, féreg)
A kutyatulajdonos elfogadja, hogy minden nemű, a kutya által okozott anyagi kár
megtérítése, valamint a panzióztatás során felmerülő, elkerülhetetlen költségek
(esetleges féreghajtás, nem a panzió hibájából történő orvosi kezelés stb.) a
kutyatulajdonost terhelik!
A kutyatulajdonos a kutya eledelét a panzióztatás idejére előre biztosítja a jelentkezési
lapon feltünteti a kutyus étkezési szokásait (hányszor eszik egy nap mekkora
mennyiséget, valamint mely napszakban/napszakokban) illetve írásban jelzi, ha a
kutya valamilyen vitamint, gyógyszert kell kapjon. Amennyiben a nem biztosítja a
kutya eledelét, ezt +1000Ft/nap felárért biztosítja a Kutyauszi – Dog Hotel.
A Kutyatulajdonos elfogadja, hogy a panzióztatási időt megelőzi egy előzetes
(díjmentes) konzultáció, amin köteles részt venni kutyájával.
A Kutyatulajdonos elfogadja, hogy a panzióztatási díj 50%-át a kutya elhelyezésének
napját megelőző előzetes megbeszélésen köteles kifizetni, a fennmaradó összeget a
kutya átadásának napján egyenlítik ki.
Ha a szerződésben leírt napon a kutyatulajdonos nem érkezik meg a kutya átvételére
(előzetesen nem értesít minket róla, nem érhető el és/vagy nem ad elfogadható
magyarázatott) még 20 napig gondoskodunk a kutyáról, majd megpróbálunk
megfelelő új otthont találni neki.
A Kutyatulajdonos elfogadja, hogy a panzióztatás lemondása díjmentesen legkésőbb
az ütemezett nap előtti munkanapon 19 óráig lehetséges. Ellenkező esetben az
igényelt szolgáltatás teljesítettnek minősül.
A Kutyatulajdonos elfogadja, hogy a Kutyauszi – Dog Hotelben a panziós kutyák napi
30 percet úsznak. Amennyiben nem szeretne ezzel a szolgáltatással élni, külön
jeleznie kell, de ez nem befolyásolja a panzióztatás napi díját.

A Kutyatulajdonos köteles tájékoztatni a Kutyauszi – Dog Hotelt minden olyan
tényről, ami a kutya egészségügyi állapotával kapcsolatos és befolyásolhatja az
úsztatás sikerességét, vagy káros egészségügyi következménye lehet a kutyát illetően.
Ellenkező esetben a Kutyauszi – Dog Hotel nem vállal felelősséget az úsztatásból
adódó egészségügyi károkért.
A Kutyatulajdonos tudomásul veszi, hogy ortopéd probléma esetén köteles
konzultálni a kutya állatorvosával, hogy javasolja-e az úsztatást, és erről írásban
beutalót kérni köteles. Amennyiben ezt elmulasztja a Kutyauszi - Dog Hotel nem
vállal felelősséget az ortopéd állapot romlásáért.
A Kutyatulajdonos köteles tájékoztatni a Kutyauszi – Dog Hotelt a kutya esetleges
szocializációs problémáiról, agresszivitásról, viselkedési zavarokról. Amennyiben ezt
elmulasztja az ebből adódó károkért a Kutyatulajdonos felelős.
Szolgáltatásaink igénybevételénél, a gazdák automatikusan elfogadják a
fenti általános szerződési feltételeket, amelyek mérvadóak a későbbi, esetleges vitás
esetekben!

Működési Szabályzat
A Kutyauszi – Dog Hotelben a kutyák elhelyezése, történhet az erre a célra kialakított
fedett kennelben, valamint igény szerint lakóházon belül, családias környezetben. A
kutyapanzió megtekintése, kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett időpontban
történhet.
A Kutyauszi – Dog Hotelben történő elhelyezés alapvető feltételei:
§
§
§
§

§
§

a kutyapanzióban elhelyezésre kerülő kutyának rendelkeznie kell a kötelező és
ajánlott védőoltásokkal, beültetett azonosító chippel
fertőző betegségektől, külső-belső parazitáktól mentesnek kell lennie
életkora el kell, hogy érje a 3 hónapos kort és nem lehet 10 évesnél idősebb
a nem fertőző betegség, műtét utáni rehabilitáció, különböző viselkedési
problémák (kutyákkal szembeni agresszió stb.), nem kizáró ok, azonban minden
fent említett esetekben külön egyeztetést igényel
Rendelkeznie kell kennelköhögés elleni oltással
Nem tüzelhet

A kutyapanzió kötelességei:
§

a jó gazda gondosságával eljárva vállalja, kutyák megőrzését a Működési
Szabályzatban meghatározott feltételekkel

A kutyatulajdonos kötelességei:
§

a kutya tulajdonosa minden tekintetben köteles betartani a Működési Szabályzat
rá vonatkozó kikötéseit, az ÁSZF-et, és a jelentkezési adatlap aláírásával elfogadja
a Kutyauszi – Dog Hotel árait, Működési Szabályzatát és ÁSZF-ét

Állategészségügyi vonatkozások:
§
§

§

§
§

a kutyapanzió 24 órás állatorvosi ellenőrzés alatt áll
minden megőrzésre átadott kutyának rendelkeznie kell a kötelező és ajánlott
védőoltásokkal, 1 hónapnál nem régebbi féreghajtással, külső és belső parazita
mentesnek kell lennie
a kutya esetleges megbetegedése esetén, a kutya elkülönítésre kerül a többi
kutyától, és a lehető legrövidebb időn belül megtörténik a kutya állategészségügyi
ellátása
a Kutyauszi – Dog Hotel a kutya megbetegedése esetén azonnal értesítí a
megadott elérhetőségek egyikén a kutyatulajdonos.
a kutyamegőrzés alatt felmerülő állatorvosi költségek, minden esetben a kutya
tulajdonosát terhelik, kivéve, ha a kiváltó ok a Kutyauszi – Dog Hotel hibájából
ered

Kutyák ellátásának, gondozásának rendje:
§
§

§

A kutyák etetése a Kutyatulajdonos által előírt módon, időben történik az általa
hozott táppal vagy egyéb élelemmel.
a kutyák mozgatása, udvaron tartózkodása felügyelet mellett történik, a napi
úsztatást a hidroterapeuta végzi. Szárításukról is a hidroterapeuta gondoskodik
közvetlen az úsztatást követően.
a kutyák sétáltatása előre egyeztetett módon zajlik a kutya fegyelmezettségét,
behívhatóságát figyelembe véve pórázon, vagy a nélkül.

