
Prislista för vistelse på Skoby Hundhotell 
Nytt pris 1 maj 2023 (inom parantes gäller tom 30 april 2023) 

Hund som är inbokad för vistelse över månadsskiftet april-maj betalar enligt gällande prislista för april. 
 

Hotellvistelse (året runt) 

Påbörjat dygn räknas från tidpunkten för inlämning. 
Priset gäller även för enstaka dagisdagar. 
     Grundpriser 
En Hund     410 kr/påbörjat dygn (380) 
Det blir ett tillägg för färre än fyra dygn    100 kr. 
Du som har flera hundar i samma box får alltid detta som rabatt.  
 
Två hundar i samma box    550 kr/påbörjat dygn (510) 

Tre hundar eller fler i samma box   690 kr/påbörjat dygn (640) 

     Tillägg 
Helgdagstillägg (lördag, söndag, helgdag o aftnar)  115 kr/dag (110) 

Högsäsongstillägg v8-9, påskveckor, v25-32, v44, 21/12-10/1   50 kr/dygn 
 
För ovan priser gäller en stafflad prisskala (pristrappa) som ger mängdrabatt med motsvarande  
14 dygn 5 % rabatt, från 21 dygn 10 %, 35 dygn 15 % och från 60 dygn blir det 20 % rabatt. 
 

Dagvistelser 06.00-18.00 är också en möjlighet fråga personalen efter priser. 
 
     Övriga tillägg 
Kvällstillägg, from 19.00 för lämning o hämtning   180 kr/tillfälle (180) 

Storhelgstillägg     215 kr/dag (205) 
Som storhelgsdagar räknas nyårsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen,  
annandag påsk, första maj, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, mid- 
sommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton. 
 

Tillägg för enskild (två prom/dag) löp eller andra särskilda behov/krav 100 kr/dygn 
 
Extra tjänster: 

Bad, handdukstorkad med örontvätt vid behov  410 kr (380) 

Kloklippning     205 kr (190) 

Vardagstrim och annan extra vård   410 kr/tim (380) 

Extra tid, t.ex. aktivering    410 kr/tim (380) 

Vi hämtar och/eller lämnar Din hund eller Dig på given adress vardag 06-18 432 kr/mil (322) 

                  helgdag och alla kvällar 616 kr/mil (451) 

Parkering här på gården, skjuts till närmaste busshållplats ingår   30 kr/dygn 

Vi tillverkar koppel o halsband på beställning. Ett begränsat utbud finns för påseende. 
 

Alla tidpunkter för inlämning och hämtning sker efter överenskommelse. 

Förmiddag: 06.00- 11.30 (hem 12.00) Stängt 12.00-14.00  
Eftermiddag: 14.00-17.00 (hem 18.00)  Stängt 18.00-19.00 
Kväll: 19.00-20.30 (hem 21.00) Stängt 21.00-06.00 
 

Alla vistelser ska betalas i förskott. 
Vi skickar en faktura med e-post som förfaller på ankomstdagen. Saknas e-post aviseras 
fakturan via SMS. Det är även möjligt att betala med kort eller kontant vid inlämning. 
Betala helst till Bg 137-5930 eller via Swishnr 123 539 62 96. 



Rabatter till våra trogna kunder!  
 
Vad vore vi utan våra återkommande gäster? 
För att visa vår uppskattning har vi tre nivåer på kundrabatter. Rabatterna beräknas på din 
omsättning under företagets bokföringsår vilket är 1/7-30/6. 
 

Brons Kund 
Köpte vistelser och tjänster för mer än 2 500 kr året före                              4 % rabatt på allt 
 
Silver Kund 
Kund för mer än 5 000 kr förra året                                                               8 % rabatt på allt 
 
Guld Kund 

Stamkund som köper vistelser och tjänster för mer än 
12 500 kr om året.                                                                                        12 % rabatt på allt 
 
Den 1/7 justeras alla rabattavtal om med föregående år som bas. 
Rabatten gäller sedan på allt under ett år tom 30/6. 

 
 
Villkor – gäller fr.o.m. 1 maj 2017 
 
Bokningar kan göras upp till ett år i förväg och kan avbokas kostnadsfritt tills 4 veckor före 
ankomstdagen. 
 
Tidpunkt för inlämning och hämtning ska bokas i god tid. 
Vi är noga med att boka tid för inlämning och hämtning av hänsyn till våra övriga gäster och det 
ber vi er respektera. För att kunna planera arbetsdagarna ska tider för att lämna och hämta 
anges tre dagar innan ankomstdagen, i annat fall debiteras 110 kr. 
 
Oanmäld sen ankomst debiteras 110 kr. 
Alla ankomster bokas till ett fast klockslag som vi ber er respektera av hänsyn till övriga gäster. 
Den som själv ringer och meddelar sen ankomst, senast inbokad tid, slipper avgiften. 
 
Alla vistelser ska betalas i förskott. 
Vi skickar en faktura med e-post som förfaller ankomstdagen, den kan justeras fram till 
betalningen. Betala i så god tid att vi ser inbetalningen, alternativt ta med kvittens på 
betalningen. Det är även möjligt att betala med kort eller kontant vid inlämning.  
Betala helst till Bg 137-5930 eller via Swishnr 123 539 62 96. 
 
En förlängning av vistelsen kan göras i mån av plats och betalas i efterskott mot faktura, liksom 
övriga tilläggsbeställningar och kostnader som kan uppstå under vistelsen. 
 
Avbokning kan ske kostnadsfritt senast 4 veckor före ankomstdagen, därefter debiteras 
110 kr/vecka de tre första veckorna, sista veckan debiterar vi 110 kr/dag fram till 
ankomstdagen. Sker avbokningen samma dag som bokad ankomst blir avgiften max 1 100 kr. 
I det fall avbokningsavgiften blir högre än kostnaden för vistelsen gäller kostnaden för vistelsen 
som avbokningsavgift. Observera att bokningsavgiften blir den samma även för sent bokade 
vistelser. 
 
Avbokning mot läkar- eller veterinärintyg debiteras endast 110 kr som avgift. 
Förskottsbetalade vistelser återbetalas med avdrag enligt ovan till angivet giro eller konto, 
alternativt sparas tillgodo. 
 
För avbruten vistelse debiteras 110 kr/dag från dag 1-7, dvs max 770 kr. 
Ev. återbetalning görs mot kreditfaktura till angivet giro eller konto, alternativ sparas tillgodo. 
 


