Informasjon til dyreeier
Betingelsene for innførsel av kjæledyr er ikke oppfylt ved grensepassering. Dette er
informasjon om hvordan du rent praktisk forholder deg.
Kjæledyret tas under oppstalling/isoleres på eiers regning inntil de helsemessige/ID-vilkårene
er oppfylt.
Oppstaller for grenseovergangen på Magnor/Kongsvinger i Hedmark:
AIRPET Hotel – Kennel, butikk, salong – Oslo Airport
Isolat og karantenestasjon for hund og katt
Gamle Dalsveg 58, 2032 Maura Tlf. (+47) 63 99 99 75 Fax (+47) 63 99 99 76.
E-post: info@airpethotel.no Web: www.airpethotel.no
Telefontid mellom 09.00 – 11.00 hverdager (legg igjen beskjed på telefonsvarer utenom
kontortid så ringer vi deg så snart vi kan)
Prisliste henting og oppstalling
Transport fra Magnor/Kongsvinger til AirPet
Henting av dyr (hverdager 8 – 20)
Henting av dyr utenom ordinær arbeidstid/helligdager
Oppstalling av dyr pr. dag
Hund
Katt

Pris inkl. mva

Kr. 1.440
Kr. 1.640
Kr. 300
Kr. 200

Vær spesielt oppmerksom på: Oppholdet må forskuddsbetales ved ankomst eller senest innen
en uke, dyr som ikke er betalt vil bli avlivet. Dyr blir ikke utlevert før oppholdet i sin helhet er
betalt. Ved benyttelse av kredittkort, tillegges det et påslag på 2 %.
AirPet krever at alle hunder i sin varetekt er vaksinert mot parvovirus og kennelhoste, katter må være
vaksinert mot katteinfluensa. Dersom vaksinasjoner forfaller i løpet av karanteneperioden, vil dyrene
bli vaksinert på eiers bekostning.
Kjæledyret isoleres
Hvis behandling mot revens dvergbendelorm ikke er gjennomført eller det har gått mindre enn 24
timer eller mer enn 120 timer siden behandlingen ble gitt, må dyret isoleres hos AirPet for eiers
regning inntil kravet er oppfylt. Hvis behandlingen skjer hos AirPet må dyret deretter isoleres
minimum 24 timer før det kan innføres til Norge.
For manglende oppfyllelse av andre innførselskrav (ID-merking, pass/helsesertifikat,
rabiesvaksinering) gjelder andre isolasjonstider.
Prisliste vaksiner og veterinærbehandling hos AirPet
Nob DHPPi hund
Nob BbPi hund
Rabisin hund/katt
PRC katt
Ormebehandling ved inn-/utførsel av kjæledyr
Drontal comp
Drontal comp forte
Droncit
ID-Micro chip

Pris inkl. mva
Kr. 550
Kr. 550
Kr. 550
Kr. 530
Kr. 240 + tabletter
Kr. 50
Kr. 100
Kr. 50
Kr. 740

Dersom dyret i isolasjon/karantenetiden trenger veterinærbehandling, tilkalles
karanteneveterinær på eiers bekostning. Kostnadene må betales før utlevering av dyret.

Kjæledyret returneres til opprinnelseslandet/der dyret kommer fra
Hvis dette ikke kan ordnes umiddelbart, ring AirPet på tlf. (+47) 63 99 99 75 som kommer og henter
dyret. AirPet frakter dyret til transportselskapet ved avtalt tidspunkt for retur og retur gjennomføres.
Dyreeier dekker alle kostnader og har selv ansvar for returbillett (for eksempel returbillett fly/båt).
Dokumentasjon fremlegges for AirPet, som påser at retur gjennomføres.
Kjæledyret avlives etter avvisning på grenseovergang
Dyreeier dekker økonomiske kostnader.
Ring den lokale veterinærvakta på tlf. (+47) 62 81 60 11.
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