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Lemmikin omistajan tiedot

Nimi: _____________________________________________________________________
Puhelinnumero: _______________________
Sähköpostiosoite: ___________________________________________________________
Lähiosoite: ________________________________________________________________
Postinumero- ja toimipaikka: __________________________________________________

Varahenkilö siltä varalta, ettei omistajaa tavoiteta.
Nimi: _____________________________________________________________________
Puhelinnumero: _______________________

Saatuamme varauksen hoitosopimuksen muodossa sähköisesti, vahvistamme varauksen 
olemalla yhteydessä varaajaan. Toivon, että minuun ollaan yhteydessä:

sähköpostitse
puhelimitse

Hoitoon tulevat lemmikit
Kissa ______ kpl Nimi/nimet ________________________________________
Kani ______ kpl Nimi/nimet ________________________________________
Marsu ______ kpl Nimi/nimet ________________________________________
Hamsteri ______ kpl Nimi/nimet ________________________________________
Muu, mikä ________________________________________________________________

Tarkempia tietoja (sukupuoli, onko leikattu, onko sirutettu/tatuoitu) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Onko jotain erityistä, mistä lemmikkisi pitää (kuten harjaus, leikki lempilelulla, jne): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lemmikin mukana tulleet tarvikkeet____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ruokinta
lemmikille voi syöttää hoitolan tarjoamia ruokia
lemmikillä mukana omat ruoat (suositeltavaa, mikäli eläimellä terveysongelmia)

Tarkempia tietoja ruokinnasta, kuten määrät ja ruokinta-ajat ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Y-tunnus: 2839553-4
Pajamäentie 7E, 00360 Helsinki, 

puh. 040 673 0040, www.lemmikkipaivat.fi



Lemmikin terveydentila (onko sairauksia, allergioita, lääkityksiä, jos lääkityksiä mitä 
ja miten annetaan) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Rokotukset
Huolehdithan, että lemmikkisi rokotukset on voimassa ja madotus on kunnossa. Kissoilta 
edellytetään minimissään kissarutto ja kissanuha –rokotukset. Näin takaamme kaikille 
asukkaille turvallisen ympäristön. Pyydämme esittämään kissojen osalta 
rokotustodistuksen lemmikkiä tuotaessa.

Hoitojakson pituus 

Alkaa _____/_____ 201_ klo_______ Päättyy_____/_____ 201_ klo_______

Lisäpalvelut (hinnat sisältävät alv 24%)

kynsien leikkuu, kissat 13 eur
takkujen selvitys turkista, kissat 10 eur/15 min
takkujen ajelu, (mikäli mahdollista), kissat 10 eur/10 min
kynsien leikkuu, kanit 12 eur
kynsien leikkuu, pienet jyrsijät 6 eur
kissan tai kanin ½ tunnin ulkoilutus 12 eur/kerta (omat valjaat mukaan)
lemmikin nouto/palautus 10 km säteellä hoitolasta (googlemapsin mukaan) 30 eur/kerta
+ mahdollinen pysäköintimaksu 
nouto/palautus yli 10 km:n päästä 30 eur/kerta + 1 eur/km ylimeneviltä kilometriltä
Lemmikin käyttäminen lähimmällä eläinlääkärillä 10 eur + lääkärikulu

Olen tutustunut Lemmikkihoitola Kissanpäivien toimintaperiaatteisiin ja hyväksyn 
ne.

Hoitojakson hinta yhteensä _____________ eur (Kissanpäivät täyttää)

Päiväys ja allekirjoitus ja nimenselvennys (sähköisesti toimitettu lomake allekirjoitetaan 
lemmikin tuonnin yhteydessä)

_____/_____/201_                        ________________________________________________
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