
Prislista Miljagårdens hundhotell
Uppdaterad 2022-03-30
Priserna gäller för bokningar gjorda efter 2022-03-30
Samtliga priser är inklusive moms 25%.
Vi innehar F-Skattsedel.
Priserna gäller per kalenderdag, det betyder att om hunden checkas in en måndag och
checkas ut en tisdag så debiteras två dagar.
Eventuella prisförändringar påverkar inte redan bokade vistelser eller tjänster.

Hotellvistelse i hundhotellet
Priserna gäller per kalenderdag.
I priserna ingår det en komplett hundomsorg: Ett av våra hemtrevliga hundrum,
daglig skötsel, långpromenader, aktivering, borstning (ta med borste), eventuell medicinering
och eventuella utflykter.

Normalsäsong: Högsäsong:

En hund 470 kr/dag 560 kr/dag
Priset gäller en hund i ett av våra hotellrum

Två hundar 630 kr/dag 720 kr/dag
Priset gäller två hundar i ett av våra hotellrum

Tre hundar 730 kr/dag 820 kr/dag
Priset gäller tre hundar i ett av våra hotellrum

Med högsäsong räknas: v. 1, v. 8-9, påskveckorna, v.25-32, v.44,  v.51-52 och helger i
anslutning till dessa veckor.

Hotellvistelse Premium - Boende i bostadshuset
I priserna ingår det en komplett hundomsorg: Boende i bostadshuset tillsammans med
personalen, daglig skötsel, långpromenader, aktivering, borstning (ta med borste), eventuell
medicinering och eventuella utflykter.

Ordinarie pris + 550kr/dag (t.ex. för en hund under normalsäsong så blir priset 470 + 550 =
1020:-/dag)



Tillägg:

Hundar som behöver extra tillsyn 500 kr/dag
(Om hunden av någon anledning måste flyttas upp till bostadshuset, vi meddelar alltid
hundägaren om detta innan. Det kan t.ex. vara om hunden skäller mycket eller visar andra
beteenden som gör att den inte kan vara själv i rummet. Det är därför viktigt att du som
hundägare alltid informerar om eventuella problem innan vistelsen.)

Storhelgstillägg 200 kr/dag

Extra tjänster:

Kloklippning 150 kr

Bad, handdukstorkad med örontvätt vid behov 350 kr

Parkering på gården 60 kr/dag

Hämtning/lämning av hund (och bil om du parkerar på gården) 100 kr/tillfälle
vid Arlanda 09.00-17.00 *Gäller ej aftnar

Hämtning/lämning av hund (och bil om du parkerar på gården) 500 kr/tillfälle
vid Arlanda 17.00-22.00 och 07.00-09.00 *Gäller ej aftnar

Hämtning/lämning av hund på av dig angiven adress 20 kr/km
(gäller mellan 09.00-17.00 övrig tid tillkommer en extra avgift)

Inlämningar och hämtningar av dig på hundhotellet:
In- och utcheckning ska ske mellan klockan 08.00-20.00. I undantagsfall kan vi även ordna
med in- och utcheckningar under övriga tider men då mot en extra avgift. Tänk på att alla in-
och utcheckningstider måste bokas efter överenskommelse med oss.

Villkor:

Bokningsavgi�
Vid bokning av plats på hundpensionatet betalas ett förskott om 1000 kr som också säkrar
platsen. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Bokningsavgiften dras däremot av
från vistelsefakturan.



Alla vistelser ska betalas i förskott.
Vistelsefakturan skickas med e-post och förfaller 2 veckor innan inlämning av hund och
betalas via bankgiro, 5431-9165. Betalningen märks med hundens namn och ankomstdatum.
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot hunden om betalning inte har skett.

Avbokning
Vid avbokning av plats senare än 2 veckor innan ankomstdagen så återbetalas ej
vistelsefakturan om inte hundägaren kan hitta en ersättare för platsen.

Besök

Alla besök måste alltid förbokas. Detta för att hundarna som bor på hundpensionatet ska få en
så lugn tillvaro som möjligt men även för att vi ska ha tid att ta emot er. Hunden måste alltid
sitta kvar i bilen tills vi har tagit emot er!

Lämning och hämtning

Lämning och hämtning av hundar på hundpensionatet sker alltid på avtalad tid. Vid sen
ankomst eller förhinder är det viktigt att ni ringer och meddelar detta. Hunden måste alltid
stanna kvar i bilen tills vi har tagit emot er!

Hund som hämtas tidigare/senare än avtalat

Om hundägaren väljer att hämta hunden tidigare än vad som har avtalats så återfås ingen
betalning. Om hundägaren hämtar hunden senare än vad som har avtalats debiteras de extra
dagarna dubbelt dygnspris.

Hunden får inte vara sjuk

När hunden kommer till oss så måste den vara fri från smittsamma sjukdomar och parasiter.

Löptikar
Vi tar oftast ej emot löptikar, detta beror lite på vilka andra hundar som är inbokade under
samma period. Börjar tiken löpa under vistelsen tar vi en extra avgift på 150 kr/dygn.

Extra tillsyn
Om hunden av någon anledning inte skulle kunna vara nere i hundpensionatet och behövas
flyttas upp till bostadshuset för extra tillsyn tillkommer en avgift på 500 kr/dag.

Vaccination
Hunden måste vara vaccinerad när den kommer till hundpensionatet. DHP vart tredje år och
KC eller Pi varje år. Ta alltid med intyget när du lämnar din hund.

Försäkring
Hunden måste vara fullt försäkrad och innehålla veterinärvård under sin vistelse hos oss.
Ägaren ska även ha en gällande ansvarsförsäkring med “rättsskyddsmoment”.



Ersättning
Om hunden under sin vistelse utför ett onormalt slitage på fast och/eller lös inredning så
förbinder sig hundägaren till att stå för de kostnader som uppkommer för att ersätta dessa.
OBS! Med onormalt slitage menas att hunden tuggar sönder inredning så mycket att vi måste
byta ut den eller utföra en större renovering. Om hunden har svårt för att vara ensam även
hemma så är det ingen bra idé att lämna bort den överhuvudtaget innan man har lärt sin
vovve att koppla av under sådana omständigheter. Det är för hundens bästa!


