ДНЕВНА ГРАДИНКА АВАВ ХЕПИ ДОГ
2021година

Дневната градинка на АвАв Хепи Дог постои за Вашите миленици, ексклузивно
користење на нашиот специјално дизајниран парк за кучиња со рампи за
агилност и тренинг, базен за кучиња, градина, со најразлични интересни
играчки за игра на вашето куче особено ако има неисцрпна енергија! Работиме
со вашите кучиња за основни команди и социјализација со простор и останати
кучиња. Анимирани и и изгрувани од тим специјално обучен за тоа. Вашето
куче може да избере да се одмара во просториите кои се направени
пријателски за кучиња, да се излежува на удобни креветчиња специјално
направени за нив. Тимот на АвАв со многу љубов и посветеност се грижи за
вашето куче.
Правила и услови за членовите на градинката на АвАв Хепи Дог :
1. Сите кучиња мора да бидат регистрирани АвАв Хепи Дог Дневната
Нега – Градинка (ФОРМУЛАР-за лична заштита на клиентот. Податоци
за третирање и работа со вашето куче) – 600мкд(10евра) кој се наплаќа
еднократно.
2. Превозот во одбраните пакети или индивидуално се користи во
договореното време, возилото може да чека 5/10 минути од повикот за
предавање на миленикот, во спротивно може да се користи сопствен
превоз.
3. Работни часови на градинката и превозот на АвАв Хепи Дог се од
08:00ч до 18:00ч од Понеделник до Петок се што е надвор од овие
работни часови и работни денови се наплаќа по посебен ценовник.

Ценовник за градинка/дневен престој
Кучињата за ценовникот се поделени во две групи:
Минијатурни и мали кучиња и Средни и големи кучиња.
Цени за работни денови и работни часови
Минијатурни и Мали кучиња: 700ДЕН (8 часовен престој во градинка)
Големи и средни кучиња: 860 ДЕН (8 часовен престој во градинка)

Ценовник за викенд :
(во овој ценовник не постои групирање на милениците)
Цена за викенд за куче: 1800ден (8 часовен престој во градинка)

Цна за празник и неработен ден за куче : 2000ден (8 часовен
престој во градинка)

Цени на час :
(Во АвАв Хепи Дог градинката можете да го оставите вашиот
миленик и неколку часа по Ваш избор)
ЦЕНА НА ЧАС ВО РАБОТНИ ДЕНОВИ : 150ДЕН
ЦЕНА НА ЧАС ВО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ( ПРАЗНИЦИ): 360ДЕН
ЦЕНА НА ЧАС ЗА ВИКЕНД: 250ДЕН

Цени за превозот на АвАв Хепи Дог градинката:
*Превозот се наплаќа 150ден од еден правец ( во работни денови во работни
часови)
*Превозот се наплаќа 300ден од еден правец ( за време на викенди)
*Превозот се наплаќа 360ден од еден правец ( за време на неработни денови и
празници)
* Превозот се наплаќа 250ден од еден правец ( надвор од работните часови на
градинката)
*Превозор важи за територијата на Скопје

Месечна уплата
Месечната уплата за престој на кучето во АвАв Хепи Дог дневниот престој
важи од 01ви-01ви во месецот. *пример: од 01Јануари 2020 – 01Февруари 2020





Уплатата за месецот е однапред од 01 до 05 во месецот
Часови за градинка: од 08:00-10:00 часот земање од домот, од 16:0018:00 часот враќање во домот
Се што е надвор од овие часови не го користи вклучениот превоз во
пакетите *доплата 250мкд превоз од еден правец
Може да се користи и сопствен превоз

Месечни пакети за градинка
Месечните пакети за градинката се користат за време на уплатениот месец и
важат САМО за истиот и важат за работни денови и работни часови

1. Mинијатурни и мали кучиња
 Пакет бр. 1 - месечна уплата за секој работен ден = 12.000ден со
превоз вклучен во цената

*овој пакет може да вклучува и храна 800ден месечно


Пакет бр.2 - месечна улата за три пати неделно = 6.500ден со
превоз вклучен во цената

*овој пакет може да вклучува и храна 600ден месечно
3. Средни и големи кучиња


Пакет бр.1 - месечна уплата за секој работен ден = 16.000ден со
превоз вклучен во цената
*овој пакет може да вклучува и храна 800ден месечно
 Пакет бр.2 - месечна улата за 3пати неделно = 8.500ден со превоз
*овој пакет може да вклучува и храна 600ден месечно

Други пакети за градинка
1. Минијатурни и Мали кучиња
 5 уплати = 4500ден
 10 уплати =9500ден
2. Средни и Големи кучиња
 5уплати = 5.300ден
 10уплати = 11.000ден
*се што е надвор од овие пакети се плаќа по регуларна цена



ЗА 2 КУЧИЊА ОД ИСТ СОПСТВЕНИК:

1. Минијатурни и мали кучиња :
- За 2 мали кучиња цена за градинка =20.000ден (за месечна уплата со вклучен
превоз во уплатата)
- За 2 мали кучиња цена за градинка 10.000ден(за 3 пати неделно со вклучен
превоз во уплатата)
2. Средни и големи кучиња:
- За 2 големи кучиња за градинка 26.000ДЕН (за месечна уплата со вклучен
превоз во уплатата)
- За 2 големи кучиња за градинка 13,000ДЕН (за 3 пати неделно со вклучен
превоз во уплатата)
Информации и резервации на телефонските броеви :
077541635
078458453

Со почит,

Тимот на АвАв Хепи Дог

