Priser
Promenaderna är på 60min och sker måndag-fredag mellan kl. 9-15
1. Heltidsabonnemang
En promenad 5 dagar/veckan

3000 kr/månad

2. Deltidsabonnemang
En promenad 4 dagar/veckan

2800 kr/månad

3. Deltidsabonnemang
En promenad 3 dagar/veckan

2500 kr/månad

Hundrastning

4. Enstaka tillfällen
I mån av tid erbjuder vi enstaka promenader utan abonnemang
30min/200kr, 60min/250kr
5. Skräddarsytt abonnemang
Vid andra önskemål än ovanstående, kontakta oss.
Pris diskuteras
Vid mer än en hund/hushåll så tillfaller en rabatt på 50% fr.o.m. hund nummer två, under
förutsättningen att hundarna fungerar tillsammans. Förskottsbetalning gäller vid
månadsabonnemang. Priserna inkluderar moms.

Kontakta Funkisgruppens hundrastning
Telefon: 073-915 78 49
Mejl: hundrastning@funkisgruppen.se
Besöksadress: Studiovägen/Radiovägen 27, Tyresö
Org. nr 556881–6283

Innehar F-skattesedel

Ansvarsförsäkrad

Funkisgruppen AB
Vi löser livspusslet för hundägare

Följ oss #funkisgruppenhundrastning

www.funkisgruppen.se
se

Välkommen till
Funkisgruppens hundrastning!
Behöver du hjälp med att rasta din hund om
dagarna? Trivs din hund bättre i sin hemmiljö
än på hunddagis?

Funkisgruppens hundrastning i
korthet
Vi erbjuder

Då har vi på Funkisgruppens hundrastning lösningen för dig!

En skräddarsydd promenad efter din hunds
behov.

Vi
Vi erbjuder
erbjuder en
en professionell
professionell och
och personlig
personlig hundrastning
hundrastning där
där vi
vi
hämtar
upp
din
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rastar
den
åt
dig
och
lämnar
den
åter
hämtar upp din hund, rastar den åt dig och lämnar den åter hemma
hemma
efter
promenaden.
efter promenaden.

Vi aktiverar hundarna under promenaden
med ex. sökövningar, tränar balans eller
koncentration.

Promenaden
Promenaden sker
sker precis
precis som
som du
du önskar
önskar efter
efter din
din hunds
hunds behov,
behov, ork
ork
och
ålder.
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eller
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enskilt.
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Efter promenaden ser vi till att hunden
kommer ner i varv och har allt den behöver
för att lämnas i hemmet. Det kan vara att
torka tassar, fylla vattenskål eller erbjuda
mat.

Vi
Vi på
på hundrastningen
hundrastningen är
är engagerade,
engagerade, kunniga
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du kan
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Vi
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trygg med oss. Vi arbetar belöningsbaserat och en etolog finns
metoder.
tillgänglig för kunskap och rådgivning.

Hurvi
vigår
gårtill
tillväga
väga
Hur
Vi bokar in ett personligt möte hemma hos er
så att hunden får träffa oss. Vi diskuterar
önskemål, er hunds behov, och går igenom
nyckelkvittens och avtal.
Hundrastningen sker med tillstånd från
länsstyrelsen och hundrastningen har självklart
en ansvarsförsäkring.

Du får alltid återkoppling om hur dagen har
gått.

Extratjänster
Vi erbjuder följande tjänster utöver
hundrastningen
- Kloklippning
- Bad & enklare pälsvård
- Hemkörning av foder till befintliga kunder
- Vi tar hunden till veterinären eller trimmet

Du lämnar din hund i trygga händer och vi ser till det bästa för just din hund!

