PREÇÁRIO
CUIDADOS E BEM-ESTAR ANIMAL
- ACTIVIDADES, TEMPOS LIVRES E CUIDADOS PARA CÃES -

ATL e Creche Canina
TABELA I – ACTIVIDADES E TEMPOS LIVRES
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
INTERNO
QTA14336

Avaliação de Índice de Sociabilização

QTA14046 ATL Utilização diária
UTILIZAÇÃO PONTUAL1
QTA14047 ATL Pack 5 Utilizações
QA14048
ATL Pack 10 Utilizações
UTILIZAÇÃO FREQUENTE2
QTA14050 ATL Pack Mensal

TABELA II – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
INTERNO
QTA14045
QTA14033
QTA14051

Administração de Alimento
Administração de Medicação
Passeio Individual em Parque Interno

PVP
20,00€

NOTAS
Valor a descontar na aquisição do 1º Pack de ATL. A
avaliação tem uma duração de 30 minutos e é
realizada pelo treinador mediante agendamento.

12,00€
50,00€
95,00€
175,00€

PVP
1,00€/acto
1,25€/acto
1,50€/dia

Validade: 1 mês após data da 1ª utilização
Validade: 2 meses após data da 1ª utilização
Avença Mensal (cobrança ao 1º dia de cada mês)

NOTAS
P/ cada acto de alimentação (Não inclui alimento)
Por cada acto de administração

A aplicar nos casos em que o cão não é sociável
Nota: De seguida enumeram-se as situações de utilização/aquisição do serviço de ATL para 2 cães do mesmo cliente.
1. Utilização Pontual > Nas situações de Utilização Pontual um cliente pode adquirir 1 pack de utilizações para mais do que 1 cão, sendo que o 2º
cão beneficia de um desconto de 20%. Este benefício apenas é válido para compra do pack duplo, nos casos em que os cães permaneçam na mesma
boxe de descanso. Na utilização pontual, a primeira utilização de 1 dos packs determina a validade de ambos. Ou seja, os cães podem utilizar o ATL
em dias distintos, mas ambos terminarão a validade do seu pack na mesma data. Deve ser feito o registo da presença diária na respectiva ficha. Os
cães deverão estar em nome do mesmo cliente.
2. Utilização Frequente > Situações em que 1 cliente pretende adquirir o serviço para 2 cães (ambos em seu nome), poderá beneficiar de um
desconto de 30% no 2º Cão. Esta oferta apenas é válida para situações de utilização frequente (Pack Mensal). Este benefício apenas é válido para
compras do pack mensal duplo, nos casos em que os cães permaneçam na mesma boxe de descanso e que venham em conjunto durante todo o
mês.
3. Os descontos apresentados não são acumuláveis com outras ofertas ou benefícios em vigor.

O QUE INCLUI O SERVIÇO:
Sociabilização, Estimulação e Enriquecimento Ambiental, Boxe de Descanso, Acesso a Parques de Passeio.
CONDIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS DO SERVIÇO DE ATL
1. A utilização do serviço de ATL e Creche Canina pressupõe a aceitação dos pré-requisitos e condições gerais do serviço
e do regulamento interno da Quinta D’Alcateia.
2. A utilização do serviço de ATL e Creche Canina está condicionado à lotação do espaço. Os clientes que pretendam
usufruir dos packs pontuais ou utilização diária deverão confirmar a disponibilidade da QA com 24 horas de
antecedência.
3. Todos os cães deverão ser sociáveis para que estejam aptos a frequentar o serviço de ATL e Creche Canina. No caso de
não se verifique esta condições aconselhamos um acompanhamento prévio junto do nosso treinador.
4. Para novos clientes é obrigatória uma avaliação de índice de sociabilização, a ser realizada pela Quinta D’Alcateia,
mediante agendamento prévio. Esta avaliação tem um valor associado, o qual será descontado na aquisição do primeiro
pack de ATL.
5. É obrigatória apresentação do Boletim de Vacinas, apresentação de Cartão de Cidadão/BI, Passaporte ou Autorização
de Residência. Os cães de raça Perigosa ou Potencialmente perigosa devem apresentar a documentação acessória exigida
pela legislação portuguesa.
6. Para que estejam aptos a frequentar o serviço, os cães deverão estar devidamente vacinados e desparasitados,
segundo os critérios clínicos em vigor na Quinta D’Alcateia. O boletim de vacinas deverá estar actualizado com as
seguintes vacinas: Raiva, Multivalente e Tosse de Canil (aconselhamos a toma da vacina Nobivac KC).
8. Não está incluída alimentação. Os clientes que tragam alimento estão sujeitos ao pagamento do acto de alimentação.
9. Horário do Serviço: 2ª a 6ª feira, excepto feriados e períodos de época alta, entre as 09h00 e as 18h30.
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