CENIK
BLAZNO ŠOLANI
Blazno mladi
Blazno najstniški
Blazno zagnani
Blazno učeni
Blazno prijazni

160 €
160 €
150 €
180 €
120 €

Informativno srečanje

25 €

Če se pridružite kateremu od tečajev, se vam znesek informativnega srečanja, odšteje od cene tečaja.
BLAZNO AGILITAŠKI
Začetni
Nadaljevalni
Tekmovalni

170 €
120 €
70 €
BLAZNO INDIVIDUALNI

Na domu
Na domu (paket 10. srečanj)
Na poligonu
Na poligonu (paket 10. srečanj)
Agility
Agility (paket 10. srečanj)

30 €
250 €
25 €
200 €
20 €
180 €
SPREHAJANJE PSA

Informativni sprehod
Osnovni sprehod 30 minut
Osnovni sprehod 45 minut
Osnovni sprehod 60 minut
Športni sprehod 45 minut
Učni sprehod 45 minut
Družabni sprehod 60 minut
Zahteven sprehod (posebne okoliščine, agresiven pes, …) 45 minut
OSKRBA PSA NA DOMU
Osnovna oskrba psa (hranjene, nega, druženje) obisk traja do 30 minut

brezplačen
5€
8€
10 €
12 €
13 €
14 €
15 €

4€

Če je Osnovni oskrbi psa dodano, še sprehajanje psa daljše od 60 minut na dan, se osnovna oskrba ne
zaračuna posebej. Končna cena oskrbe na domu je določena glede na zahtevnost in število psov,
izbrani paket sprehodov ter drugih okoliščin.

DOPLAČILA
Sprehajanje izven Nove Gorice
Prevzem in dostava ključev

0,18 € na km
3,50 €

Pridržujem si pravico, da pse po informativnem sprehodu, ne pričnem sprehajati oz. ga ne vzamem v oskrbo.
Pse vedno sprehajam na povodcu, saj tako zapoveduje zakonodaja, s tem pa poskrbim za največjo varnost
varovancev na sprehodu.
Za dodatnega psa iz istega gospodinjstva je cena sprehajanj ali oskrbe 30% celotne cene, če je storitev mogoče
izvesti z obema psoma naenkrat. Če ju ni mogoče varno sprehoditi skupaj, se za drugega psa zaračuna 50%
celotne cene.
Sprehodi ali oskrba, ki so odpovedani manj kot 6 ur pred pričetkom storitve, se jih v celoti zaračuna.

o

Vse navedene cene storitev so izpisane v evrih (€).

o

Pridržujem si pravico do dopolnitev in popravkov cenika med letom.

o

DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost
(nisem zavezanec za DDV).

o

Denarja za neopravljene ure ne vračam, lahko pa jih zamenjate za kakšno drugo storitev
na ceniku. Po enem letu, od pričetka tečaja, ostanka ur ni mogoče več uporabiti.

o

Ne zaračunavam članarine.

Veljavnost cenika od 1. 1. 2022

