Prisliste 2017

gældende fra 1. maj 2017

Dogswim.dk - Nordsjællands Professionelle Hundesvømmehal
Et genoptrænings- og motionscenter for hunde
Alle priser er inklusiv 25 % moms

Grundpriser
Tid

Fordeling af tiden i
funktionsopdelte rum

Rum

10 minutter

Skyllerum

15 minutter

Svømmehal

15 minutter

Tørrerum

10 minutter

Skyllerum

30 minutter

Svømmehal

15 minutter

Tørrerum

* 40
minutter

55
minutter

*

Priser inklusiv moms
Pris pr.
10-turskort
gang
**
Kr. 250
(1 hund)

Kr. 1.950

Kr. 375
(1-2 hunde)

Kr. 2.950

Første gang = Prøvetime (I alt 60 minutter) kr. 350.
2. gang får du ekstra 15 minutter og den assistance, du har brug for, hvis du kommer igen
indenfor 2 uger.
For genoptræning med fuld assistance i svømmehallen betales kr. 450 pr. gang.

**

Et 10-turs svømmekort giver adgang til at reservere flere (evt. faste ugentlige)
tider forud.
Svømmekort er personlige og gælder for husstandens hunde. Kortet er gyldigt iht. Købeloven (pt. 3
år), så der er rig mulighed for at få brugt de 10 ture.
Healing:
Ved healer Lippen Løwe
Pr. konsultation kr. 600
Alle ydelser er mod kontant eller forudbetaling til konto i Handelsbanken: 6301-1303767
Betaling:
Der er mulighed for at betale med Dankort som eneste betalingskort.
Tilkøbsmuligheder
Priser inkl.
moms

Aktivitet/Produkt

Bemærkninger

Svømmemodstand op til 15 minutter, 1 hund

kr.

375,00

Kan erstatte "Almindelig svømning"

Løbebånd, op til 15 minutter, 1 hund

kr.

375,00

Kan erstatte "Almindelig svømning"

Leje af Biosolfiber-håndklæde eller blower/føntørrer kr.

25,00

Pr. stk./pr. hund

Mindre grupper
Vasketid - i forbindelse med svømning - Bestilling nødvendig

Efter aftale

F.eks. Inklusiv foredraget: "Det vidste
du ikke om hundesvømning"

kr. 300 - 400 - 500

Pr. hund inkl. B&B shampoo og
conditioner samt leje af håndklæde
og blower/føntørrer

Med forbehold for moms- og afgiftsændringer samt trykfejl.
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