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Érkezés:       Távozás:       

 (15:00 órától 18:00 óráig)  (11:00 óráig) 

 
KUTYA 
A kutya neve:        kan  nőstény 

Fajta:        ivartalanított 

Születési dátum:       

Chip szám:       

A kutya biztosítása: Van -e a kutyának felelősségbiztosítása?  

 Igen: 
Biztosító:       
Biztosítási szám:       

 Nem:  
A Pro Village Kft. felelősségbiztosítást köt a kutya számára, az itt-tartózkodás idejére . 
A napi költség az utolsó oldalon található. 

 
A KUTYA TULAJDONOSA 
Vezetéknév, keresztnév:  Nő 

 Férfi 

Utca, házszám:       

Irányítószám, helység, 
Ország: 

      

Telefonszám:       

E-mail cím:       

Elérhetőség a foglalás 
idejére:  

 a már fent megadott telefonszám 

 más telefonszám:       

Kapcsolattartó személy, 
amennyiben a tulajdonos 
nem elérhető: 

Telefonszám:       

Átadható -e a kutya a kapcsolattartó személynek, amennyiben a tulajdonos nem 
elérhető? 

 igen     nem 

Amennyiben a tulajdonos nem elérhető, hozhat –e  a kapcsolattartó személy döntést 
a kutyát illetőleg, sürgős esetben? 

 Igen    Nem 

Állatorvos/állatklinika 
sürgős esetben: 

Sürgős esetben, amennyiben sem a tulajdonos, sem a kapcsolattartó személy nem 
elérhető, melyik állatorvoshoz ill. állatklinikához fordulhatunk: 

 osztrák állatorvos/állatklinika 

magyar állatorvos/állatklinika 
Figyelem: sürgős esetben a gyógykezelés költségeit az állat tulajdonosának kell megtérítenie. 
Kérlek, vedd figyelembe, hogy  az oszták állatorvosi költségek jelentősen magasabbak, mint 
Magyarországon. 
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FONTOS INFORMÁCIÓK A KUTYÁRÓL: 
Betegségek:  Nem 

 

 Igen:  Milyen betegség?       

 Fertőző betegség?   Igen  Nem 

További információk: Utolsó féregtelenítés (dátum):       

Utolsó veszettség elleni oltás (dátum):       

Utolsó kullancs elleni védelem (pl. nyakörv által, gyógyszer, cseppek):  
 Mikor:       

 Mivel:       

 

Kap a kutya valamilyen 
gyógyszert?  

 Nem 

 Igen:   Milyen gyógyszert/mikor (reggel-délben-este):  

      

 

Mely tulajdonságok 
jellemezik leginkább a 
kutyádat? 

 Játékos, jókedvű, mozgékony  Temperamentumos, kíváncsi, aktív 

 Nyugodt, megfontolt  

Milyen viselkedés jellemzi 
a kutyádat leginkább? 

 Vadászösztön   Forgalomtól való félelem 

 Emberekkel szembeni bizalmatlanság   Intenzív ugatás 

 Kutyáktól való félelem   Kutyákkal szembeni agresszió 

 Krónikus  egészségügyi problémák, melyek folyamatos odafigyelést igényelnek  

Mi motiválja a kutyádat 
leginkább? 

 Kutyaeledel  Simogatás 

 Játék, ha igen, milyen? 

 Más:  

Mit kell még a kutyádról 
tudnunk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gondozási szerződés, Pro Village, kutyapanzió 
 

v Jan/2020  3/3 

ÁR 
 Kutya/nap: 9.900 Ft 

Ha két kutyát hozol egy helyiségbe (szobába):  4.950 Ft naponta, a második kutya számára. 

 Felelősségbiztosítás:  

Amennyiben kutyád nem rendelkezik felelősségbiztosítással (lásd az első oldalon: „A kutya biztosítása“), akkor 
a Pro Village biztosítást köt az itt töltött időre. 

Költség: 990 Ft naponta/kutya  

 
 
EGYÉB FOGLALÁSOK (Tetszés szerint, egyéb szolgáltatások foglalása) 

 Ápolás és foglalkoztatás szolgáltatás:  

Napi 20 perc bunda fésülés ill. masszázs és 20 perc foglalkoztatás a tréningpályán.  

A csomag ára 5 napra: 49.500 Ft. 

 Szállítás (elhozni ill. visszavinni):  

Szívesen elhozzuk és visszavisszük a kutyádat Bécs ill. Sopron környékéről. 

Elhozni: (dátum)/ (időpont)/ (lakcím): 

Visszavinni: (dátum)/ (időpont)/ (lakcím): 

Az ár a távolság függvényében alakul és érdeklődés esetén írásban közöljük.   

 Korai bejelentkezés 8:00 órától, az érkezés napján: 

Lehetőséget biztosítunk a korai bejelentkezésre, ár: 4.950 Ft. 

 Késői kijelentkezés 18:00 óráig az elutazás napján: 

Lehetőséget biztosítunk a késői kijelentkezésre, ár: 4.950 Ft. 
 
 
A szerződési feltételeket elolvastam és elfogadom. Ezek a következő oldalról letölthetők:  https://www.pro-
village.com/hu/hundepension/   
 
Adatvédelmi információk: A megadott adatokat a Pro Village Kft. elektronikusan tárolja, kizárólag a helyfoglalás a szerződés és 
számlázás lebonyolításának érdekében. A személyi adatokat más személynek nem adjuk ki. Az adatvédelmi szerződés a 
következő oldalon található és letölthető: www.pro-village.com 

 
 
 
A foglalás a Pro Village Kft. írásban történő visszaigazolása után érvényes. 
 
 
 
Helység, dátum:     
 A kutyatulajdonos aláírása 
 
 
 


