Lucie Klencová, Snopoušovy 54, 334 44
IČ: 76651916
Email : lucieklencova@seznam.cz
Tel: 603 180 375

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ PSA
Majitel psa
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………
Adresa:……………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon:……………………………………………………………………………
Pes/ fena
Jméno:…………………………..Plemeno:…………………………………Věk:………….
Výbava psa: očkovací průkaz, obojek, vodítko, pelíšek, hračky, miska 1x/2x, deka, náhubek.
Strava: - vlastní / placená ……………………………………kolikrát denně:…..ráno/večer.
Venčení psa:- kolikrát denně ……….dlouhé/krátké procházky.
- volný pohyb po pozemku ano/ne.
Povaha psa:…………………………………………………………………………………....
Umístění psa: v domě/vnitřní kotec/ na noc do vnitřního kotce/venkovní kotec
Termín ubytování: od………………do……………..tj.dnů……….x cena za den………….
Odvezení/přivezení psa, další služby:…………………………………………………..…Kč
Složená záloha ve výši …………Kč.

Cena celkem:……………...…....Kč
Doplatek :………………….......Kč

Ve Snopoušovech dne ……………

Schovatel:………………..

Majitel psa - souhlasím s podmínkami ubytování:…………………………

Lucie Klencová, Snopoušovy 54, 334 44
IČ: 76651916
Email : lucieklencova@seznam.cz
Tel: 603 180 375
Podmínky ubytování psa
Lucie Klencová (dále jen schovatel) se zavazuje psa řádně opatrovat, zejména zajistit
pravidelné podávávání potravy, vody a venčení. Při venčení je pes zajištěn dlouhým
vodítkem.
Základní odměna schovatele dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách
www.hotel-pro-psy-plzen.cz.. Pokud nebyla dodána potrava majitelem psa, je poskytnuta
schovatelem, za kterou bude cena navýšena o 20 Kč na den. V případě změny zdravotního
stavu psa je schovatel povinen zajistit veterinární ošetření a následně informovat majitele.
Odměna nezahrnuje náklady na veterinární ošetření, jehož potřeba vznikla bez zavinění
schovatele, náklady na krmivo a další nezbytné náklady. Náklady za veterinární ošetření se
zavazuje majitel uhradit při převzetí psa po předložení dokladu schovatelem.
Majitel je povinen informovat schovatele o zdravotním stavu psa, o případných lécích, které
pes užívá a o povahových vlastnostech psa.
Majitel je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vydán před uplynutím sjednané doby
ubytování. V takovém případě je povinen zaplatit odměnu v plné výši z důvodu rezervace
kotce.
Nevyzvedne-li si majitel psa v den ukončení sjednané doby ubytování, vyzve jej schovatel
k vyzvednutí v náhradním termínu. Po uplynutí náhradního termínu přechází vlastnické právo
k tomuto psu bezplatně na schovatele, který je oprávněn psa prodat nebo předat do útulku pro
psy.

Prohlášení majitele při převzetí psa

Psa jsem převzal v nezměněném zdravotním stavu.

Dne:………………..

Podpis majitele:……………….

