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Trimmaamon hinnasto 

Pieni siistiminen Alk. 30 €

Trimmaus leikkaamalla

Rodut, jotka trimmataan saksilla tai trimmauskoneella

Pienet rodut:
Pesu & kuivaus Alk. 50 €

Puhtaan koiran trimmaus Alk. 70 €

Pesu & trimmaus Alk. 80 €

Keskikokoiset rodut:
Pesu & kuivaus Alk. 55 €

Puhtaan koiran trimmaus Alk. 80 €

Pesu & trimmaus Alk. 90 €

Pohjavillan poisto

Rodut, joilla irtoava pohjavilla pitää poistaa

Pienet pohjavillaiset rodut:

Pohjavillan mekaaninen poisto, pohjavillapesu ja harjaus Alk. 95 €

Keskikokoiset pohjavillaiset rodut:

Pohjavillan mekaaninen poisto, pohjavillapesu ja harjaus Alk. 120 €

Trimmaus nyppimällä

Rodut, joiden karva kuuluu nyppiä

Pienet nypittävät rodut:
Trimmaus nyppimällä Alk. 80 €

Trimmaus nyppimällä, pesu ja kuivaus Alk. 95 €

Trimmaus trimmauskoneella

Rodut, jotka ajetaan trimmauskoneella

Pienet ajeltavat rodut:
Trimmaus koneella Alk. 75 €

Pesu, kuivaus ja trimmaus koneella Alk. 85 €

Keskikokoiset ajeltavat rodut:
Trimmaus koneella Alk. 95 €

Pesu, kuivaus ja trimmaus koneella Alk. 110 €

Muu turkkihuolto

Takkujen selvitys ja avaus, yms. turkkityö 50,- € / h

Mikäli koira on takkuinen, niin se pitää ilmoittaa jo aikaa varatessa!
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Muut palvelut erikseen tehtynä

Koiran kynsien leikkaus 15 €

Kissan takkujen ajo koneella rauhoituksessa 100 - 120 €

Koiran / kissan kynsien leikkaus rauhoituksessa 100 €

Trimmauksen lopullinen hinta

Trimmauksen lopulliseen hintaan vaikuttavat tekijät:

käytetty aika

lemmikin koko

karvan määrä

mahdolliset takut

turkin kunto ja pituus

lemmikin käsiteltävyys

Hinta esimerkki:

Bichon Frisé 3 vuotta normaali käsiteltävyys
Bichon Frisén turkin karstaus, pesu shampoolla, hoitoaine käsittely, kuivaus tehoföönillä, 

karstaus, kampaaminen, muotoon leikkaaminen (asiakkaan toivoma pituus ja malli), 

korvakarvojen nyppiminen ja kynsien leikkaus yhteensä noin 85 euroa.

Hintaan ei kuulu takkujen selvitys. Käytämme vain rodulle sopivia laadukkaita tuotteita!

Koiran / kissan terveys

Emme trimmaa sairasta lemmikkiä! Tässä tapauksessa voit varata ajan eläinlääkäriltämme samasta 

puhelinnumerosta.

Tarkasta että lemmikkisi on rokotettu asianmukaisesti tullessasi trimmaukseen. 

Kerro tuodessasi lemmikkiä trimmaukseen mahdollisesta epilepsiasta, sydänviasta, allergiasta, 

yms. mahdollisesti trimmaukseen vaikuttavasta asiasta.

Maksaminen

Maksutavat käteinen, pankkikortit, VISA ja Mastercard -luottokortit, sekä VISA Electron.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Toimipisteen palvelut

Myymälä Eläintarvikekauppa PetBaja. 

Trimmaamo Koirien trimmauspalvelut, pesut, yms.

Verkkokauppa Eläintarvikkeiden verkkokauppapalvelu www.petbaja.fi

Eläinlääkäri Eläinlääkäripalvelut koirille ja kissoille www.petbajavet.fi

Laboratorio Laboratorio palvelut, esim. progesteronimääritys samana päivänä
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