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Hoitosopimus 

 

 

 

1. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

2. Koirahoitola Mountpond vakuuttaa hoitavansa hoitosopimuksessa mainittua koiraa siinä mää-

ritellyllä tavalla sovitun ajan. 

3.  Koiran luovuttaja (asiakas) vakuuttaa että: 

  - hänen antamansa koiraa koskevat tiedot ovat oikeat 

 - koiralla on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti voimassaolevat rokotukset 

 - koira ei sairasta mitään tarttuvaa tautia hoitoon tuotaessa  

 - hän on koiranomistaja tai että hänellä muutoin on laillinen oikeus luovuttaa koira 

 hoitoon. 

4. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. 

5. Koiran hoitoon sisältyy: 

   - ulkoilutus vapaana pihamaalla (tai tarhassa), sekä metsälenkki kerran päivässä  

   - ruokinta tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla 

   - lääkitys sopimuksen mukaan asiakkaan toimittamilla lääkkeillä  

   - perussiisteys eli tassujen huuhtelu ja / tai kevyt harjaus tarvittaessa. 

   - tarvittaessa oma sisä- ja ulkotila tarhassa ja tarhatilojen riittävä hygieniataso 

6. Tässä sopimuksessa mainittu vuorokausihinta veloitetaan jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksol-

ta koira tuomisesta lähtien eläimen noutamiseen saakka. 

7. Mikäli koira sairastuu tai loukkaantuu hoidon aikana, on hoitolalla oikeus viedä se eläinlääkä-

rin hoidettavaksi. Tällaisessa tilanteessa hoitola yrittää ottaa yhteyttä asiakkaaseen mikäli näin 

on sovittu. Hoitolalla on oikeus veloittaa eläinlääkärinhoidosta ja lääkityksestä aiheutuvat to-

delliset kulut, sekä kuljetuksesta aiheutuvat kulut asiakkaalta (0,40;- / km). 

8. Omistaja vastaa koiran sairauden hoitokuluista silloin, kun syynä ei ole hoitolan hoidon laimin-

lyönti. Hoitola ei vastaa lemmikkien tartunnoista. 

9. Maksu tapahtuu käteisellä noudettaessa.  

10. Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna ajankohtana, hoitolalla on oikeus toimia, kuin kysymys olisi 

löytöeläimestä. Koira toimitetaan lähimpään löytöeläintaloon (Boondock's,  Orivesi). 
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11. Mikäli koira sairastuu, vahingoittuu tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toimin-

nan seurauksena, on asiakkaalla oikeus todellisten kustannuksien suuruiseen korvaukseen. 

Lähtökohtana on koiran ostohinta. 

12. Hoitola ei vastaa kustannuksista vahingoissa, jotka aiheutuvat koiran mukana tulevista 

puutteellisista varusteista. Asiakas huolehtii siitä, että koiralla on sellaiset tarvikkeet ulkoilutta-

miseen ettei se pääse niistä irti. (esim. panta ei lähde koiran pään yli tai valjaat ei luiskahda 

kun koira kääntyy äkkinäisesti.)  Hoitola ei vastaa puutteellisista varusteista aiheutuneista koi-

ran irti pääsemisistä. 

13. Mikäli koiran luovuttaja on antanut luvan koiran ulkoiluttamiseen vapaana aidatulla piha-

alueella ja koira karkaa tai jos koira murtautuu tai kiipeää säilytystilastaan tai ulkotarhasta ja 

karkaa, hoitola ei vastaa koiran karkaamisesta tai katoamisesta aiheutuvista kustannuksista tai 

koiran arvosta jollei hoitolan katsota tuottamuksellaan tai tahallisuudellaan myötävaikutta-

neen koiran karkaamiseen.  

 


