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1) Hunden får lämnas på Changdobels dagis under de öppettider som gäller för den valda enheten
(se hemsida) om inte annat avtalas separat.
1a) Om hunden inte hämtas inom angiven tid i p.1 – och ägare vet att det blir svårt att hämta sin
hund – oväntad övertid, olycka etc. – ring oss då före och gör upp om att hunden följer med personalen till Täby för övernattning. För detta debiteras enligt prislista för pensionat (se hemsidan)
samt 250:- tillägg för körning alt taxi kostnad.
1b) Om vi inte hör av er/ eller vid försening gäller nedan:
•
•
•

Hunden hämtas inom 30 min efter stängning tillkommer en avgift på 150 kr
Hunden hämtas mellan 30 – 60 min efter stängning tillkommer en avgift om 250 kr
(dvs. om hunden hämtas t.ex. 18.45 blir det 150 + 250, totalt 400 kr)
Kl 19.00 ser vi till att hunden får ”akutskjuts” till Täby i taxi - ni faktureras resan och övernattningen enligt p 1A ovan. Ingen rabatt utgår. För kunder i Täby gäller inte skjutsen utan hunden
får stanna över natten.

2) Om passning önskas annan tid, kan hunden erbjudas hotellplats (pensionatsplats) med 15 %
rabatt. Rabatten ges både under hög- och lågsäsong oavsett vilket av Changdobels hundhotell man
väljer. Samma rabatt gäller alla typer av hundvård (förutom på ”Beautiful”-paketen som redan är rabatterade för dagiskunder), kurser samt hämtning och lämning av hotellgäster i hemmet. 7 procent
rabatt ges på mat, godis och övriga produkter. Kunden ska efter registrering själv meddela respektive platschef sin rätt till rabatt så att detta läggs in i systemet innan första bokningen sker.
3) Changdobels förbinder sig att under dagistiden vårda hunden väl, alltid hålla med friskt vatten och två promenader/dag samt lättare aktivering inomhus. För annan vård (kloklipp, bad, etc.)
förutsätts särskild ö.k. Trim kan bokas vid enstaka tillfälle eller återkommande hos vår hundfrisör.
Valpar under 6 månader tas endast emot om vi tillfälligt erbjuder Valpis dagshund (kontakta aktuell enhet för att se tillgängligheten)
4) Changdobels förbinder sig att hålla försäkring för verksamheten, innebärande att skada ersätts
på de villkor som anges i försäkringen. Hunden skall vara försäkrad och uppgifter om försäkringsbolag skall uppges. Om hunden skulle skadas i vår verksamhet, trots att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits, står vi för självrisken på hundägarens egen försäkring. I andra hand kan
Changdobels egen försäkring komma att aktualiseras. Om hunden inte är försäkrad lägger vi ut
nödvändiga kostnader men debiterar ägaren.
Vi låter dagishundarna leka fritt i grupper efter att de vants in till detta, men skulle någon hund
– trots alla åtgärder från vår sida – skada en annan hund kommer vi att debitera ägaren för de kostnader som inte täcks av den bitna hundens eller vår försäkring (primärt självrisken). Om hunden
skulle förstöra något på ex. byggnad, möbler eller annan inredning kommer ägaren att debiteras
för detta.
5) Skulle hunden insjukna under dagen och ägaren inte kan nås på de nummer som har uppgivits
kommer Changdobels se till att hunden får nödvändig vård (ägaren debiteras i efterhand). Om hunden insjuknar står hundägaren för alla kostnader.
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6) Om möjligt håll gärna löptik hemma de mest akuta dagarna för att bespara våra hanhundars
”lidande” men tiken får, mot 20% tillägg, behålla sin dagisplats och hålls då avskild i ”löprum”. Om
man istället väljer att hålla hunden hemma en månad debiteras bara halva månadsavgiften. Kontakta er platschef för att erhålla avdraget.
7) Avgift för dagisplats betalas i förskott. Dagisavgiften skall vara betald senast 20 dagar efter fakturans utskriftsdatum till det BG som är angivet på fakturan. Om Changdobels inte erhållit betalningen senast på förfallodatumet skickas en påminnelse med påminnelseavgift. Skulle Changdobels
få in betalningen sent upprepade gånger kan platsen komma att sägas upp.
8) Hundägaren förbinder sig att hålla hunden vaccinerad (parvo, valpsjuka, smittsam leversjukdom
och kennelhosta), dvs. Nobivac DHP samt Pi/KC och intyg ska uppvisas när avtalet undertecknas
eller senast den dag som hunden börjar. Vid förnyelse av vaccination skall vaccinationsintyget
medtas till dagis för uppdatering i systemet. Hunden får inte lämnas på dagis om vaccinationen är
gammal, om den är sjuk (kräkningar, feber, diarré, etc.). Om hunden måste hållas hemma pga. sjukdom sker ingen reducering av dagisavgiften om inget annan överenskommelse sker. Om du misstänker att din hund har kennelhosta, ring och rådfråga med ansvarig personal innan du tar hunden
till dagis. Har hunden kennelhosta gäller ”48-timmars regeln” (Från sista tecken på sjukdom och 48
timmar framåt så skall hunden hållas hemma)
9) Uppsägning av detta avtal kan ske skriftligen med två månaders varsel från endera partens sida.
Om avgiften enligt p. 7 inte erläggs inom två veckor från förfallodagen har Changdobels rätt att
omedelbart säga upp avtalet. Möjlighet till sådan uppsägning föreligger också om hunden – trots
försök – visar sig inte passa på dagiset utan t.ex. är aggressiv eller mycket nedstämd e.d
10) Överenskommelse kan träffas om att en hund ska matas eller ges medicin under dagistiden
men mot extra avgift 25 kr/dag. Dessa moment kräver att hundarna skiljs åt och tar därför tid från
personalen.
11) Changdobels förbehåller sig rätten att fotografera och använda dessa foton på t.ex. hemsidan,
Facebook, i annonser eller andra medier.
12) Nya dagishundar har 1 månads prövotid då Changdobels förbehåller sig rätten att säga upp
dagisplatsen med omedelbar verkan. Kunden har rätt att få tillbaka den del av dagisavgiften motsvarande den del som hunden inte kommer kunna nyttja sin dagisplats.
13) En hund som börjar som Valpdagshund är INTE garanterad en plats på dagis efter 6 månaders
ålder. Detta kan endast komma att bli aktuellt vid ledig plats
PRISLISTA & ÖPPETTIDER
För aktuella priser och öppetider för ert dagis, se vår hemsida www.changdobels.se .Vid prisändringar skickas information om detta ut i god tid till samtliga kunder till angiven epost samt information på ert dagis anslagstavla.
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