Prisliste, Dyr (hunder/katter o.l.) til Isolat

Dyr fra Toll/Værnes flyplass til Isolat
Prisliste, dagtid: Mandag-Fredag, 07:00 – 16:00
Transport til Isolat: kr 2480,Transport til Veterinær: kr 650,-

Prisliste, kveld/natt/helg/helligdag
Transport til Isolat: kr 2740,Transport til Veterinær: kr 800,-

Fast døgnpris, oppstalling Isolat: kr 250,Her kan det påløpe ytterligere kr 100,- for dyr som krever mere tilsyn enn gjennomsnittet.
Eksempler på dette er valper og/eller voksne hunder med spesielle behov som krever hyppigere tilsyn og
stell, for eksempel ved sykdom, allergier og liknende.
Om dette er tilfelle skal/bør dette formidles til berger/representant fra Trøndelag Bilhjelp/Falck
Trondheim ved overlevering av dyret for videre transport til isolat.

NB! I tillegg kommer kostnad for behandling hos veterinær.
Trøndelag Bilhjelp Trondheim/Falck Redning avd. Trondheim sine ansatte kan ordne med bestilling av time
til veterinær for behandling av dyret for de som ønsker det. Om dyreeier har en fast veterinær de vil bruke
har eier mulighet til å ordne med bestilling selv, om de ønsker det. Vi må da bli informert om dette ved
ankomst Toll/Værnes flyplass slik at vi vet hvor og når dyret skal til behandling.
-

-

Dersom vi ordner med time til behandling vil utgifter til veterinær bli lagt til i prisen for
assistansen utført av oss og betales på stasjonen ved henting av dyret.
For de som bestiller time selv har de mulighet til å ordne med oppgjør for behandlingen direkte til
sin faste klinikk (resten av assistansen betales på stasjon ved henting av dyret).

Etter utført behandling hos veterinær vil eier bli kontaktet av oss og/eller Mattilsynet per telefon for å få
tidspunkt for henting av sitt dyr, (etter fullført karantenetid).
Det er Mattilsynet som gir tillatelse til at dyret kan frigis fra isolatet.
Betaling for assistansen/tjenesten gjøres direkte på stasjonen (kort/kontant) når du henter ditt kjæledyr.
Vennlig hilsen
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