
Klicka Hundens hela prislista fr.o.m. 2023-04-01

HUNDDAGIS
MÅNADSAVGIFTER

Heltid, 1-5 dagar 2023
3400 kr inkl. ev. valptillägg t.o.m. 18 månader

Deltid, 4 fasta veckodagar 2023
3100 kr inkl. ev. valptillägg t.o.m. 18 månader

Deltid, 3 fasta veckodagar 2023
2650 kr inkl. ev. valptillägg t.o.m. 18 månader

Deltid, 2 fasta veckodagar 2023
2120 kr inkl. ev. valptillägg t.o.m. 18 månader

Deltid, 1 fast veckodag 2023
1600 kr inkl. ev. valptillägg t.o.m. 18 månader

TILLÄGG HUNDDAGIS

Valptillägg t.o.m. 18 månader 2023
+ 500 kr / månad

Kloklippning, 1 gång / vecka
200 kr / månad

Tandborstning, 2 ggr/vecka
400 kr / månad

FODERKONSULTERING
Kostrådgivning, 1a gången
max 30 minuter, 300 kr + gåva
Kostrådgivning, uppföljning
20 minuter, 200 kr

HUNDTRÄNING
(beteenden du vill ha mer av)

Privatträning
max 45 minuter, 450 kr

HUNDPSYKOLOG
(beteenden du vill ha mindre av)

Beteendeutredning, 1a gången
Endast intervjun, 1200 kr

Beteendeutredning, Praktisk återträff,
1 besök, 600 kr

Beteendeutredning, 1a gången + 4 praktiska
återträffar
intervjun + 5 besök, 4000 kr (ord. pris 4200 kr)

Beteendeutredning, Praktisk återträff,
4 besök, 2200 kr
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Hundsalong under 5 kg
Klippning med sax/maskin inkl. Bad
890 kr

Trimning med händer/sax exkl. Bad
1090 kr

Rastypisk klippning med sax/maskin inkl bad
1090 kr

Bad & Fön inkl. Inpackning
500 kr

Urfällningsbehandling inkl bad & fön
890 kr

Uttunning av dubbel pälstyp inkl bad & fön
650 kr

Valpintroduktion inkl. 3 besök & gåva
890 kr

Juniorklippning med sax/maskin
890 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Juniortrimning m händer/sax
1090 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Seniorklippning inkl. Gåva
890 kr, uppdelad tid vid behov

Ombörjare, hanteringskonsultering inkl klippning
med maskin/sax
2800 kr inkl. minst 4 besök och totalt 4 timmar.

Ögonputs, stammis
0 kr, (en (1) gång mellan helkroppsklippningarna)

Ögonputs, drop in
350 kr

Hundsalong 5-10 kg
Klippning med sax/maskin inkl. Bad
990 kr

Trimning med händer/sax exkl. Bad
1290 kr

Rastypisk klippning med sax/maskin inkl bad
1290 kr

Bad & Fön inkl. Inpackning
650 kr

Urfällningsbehandling inkl bad & fön
1090 kr

Uttunning av dubbel pälstyp inkl bad & fön
890 kr

Valpintroduktion inkl. 3 besök & gåva
1090 kr

Juniorklippning med sax/maskin
1090 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Juniortrimning m händer/sax
1290 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Seniorklippning inkl. Gåva
1090 kr, uppdelad tid vid behov

Ombörjare, hanteringskonsultering inkl klippning
med maskin/sax
2800 kr inkl. minst 4 besök och totalt 4 timmar.

Ögonputs, stammis
0 kr, (en (1) gång mellan helkroppsklippningarna)

Ögonputs, drop in
350 kr
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Hundsalongen 10-15 kg
Klippning med sax/maskin inkl. Bad
1190 kr

Trimning med händer/sax exkl. Bad
1390 kr

Rastypisk klippning med sax/maskin inkl bad
1390 kr

Bad & Fön inkl. Inpackning
775 kr

Urfällningsbehandling inkl bad & fön
1190 kr

Uttunning av dubbel pälstyp inkl bad & fön
1090 kr

Valpintroduktion inkl. 3 besök & gåva
1190 kr

Juniorklippning med sax/maskin
1190 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Juniortrimning m händer/sax
1390 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Seniorklippning inkl. Gåva
1190 kr, uppdelad tid vid behov

Ombörjare, hanteringskonsultering inkl klippning
med maskin/sax
2800 kr inkl. minst 4 besök och totalt 4 timmar.

Ögonputs, stammis
0 kr, (en (1) gång mellan helkroppsklippningarna)

Ögonputs, drop in
350 kr

Hundsalongen 15 - 25 kg
Klippning med sax/maskin inkl. Bad
1290 kr

Trimning med händer/sax exkl. Bad
1490 kr

Rastypisk klippning med sax/maskin inkl bad
1490 kr

Bad & Fön inkl. Inpackning
1100 kr

Urfällningsbehandling inkl bad & fön
1290 kr

Uttunning av dubbel pälstyp inkl bad & fön
1390 kr

Valpintroduktion inkl. 3 besök & gåva
1290 kr

Juniorklippning med sax/maskin
1290 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Juniortrimning m händer/sax
1490 kr inkl. gåva, uppdelad tid

Seniorklippning inkl. Gåva
1290 kr, uppdelad tid vid behov

Ombörjare, hanteringskonsultering inkl klippning
med maskin/sax
2800 kr inkl. minst 4 besök och totalt 4 timmar.

Ögonputs, stammis
0 kr, (en (1) gång mellan helkroppsklippningarna)

Ögonputs, drop in
350 kr
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Behandlingar
KLOR
Kloklippning, 1a gången
200 kr

Kloklippning, Drop-In
100 kr / besök Mån-Tors kl.10-17

Kloklipp, stammis
0 kr (två (2) gånger mellan helkroppsklippningarna)
Drop In Mån-Tors. kl 10-17

TAND
Tandstensreducering
intensivbehandling en tand åt gången, under max 40
minuter
1 besök ingår, 495 kr totalt.

Tandborstning
behandling av flera tänder under max 30 minuter per
besök
1 besök ingår, 295 kr totalt.

Tandvårdsträning
max 15 minuter per besök
4 besök ingår varav 3 träningar och ett besök för
önskad valfri tandbehandling.
595 kr totalt.

Köpa tandborsten
ca 30 minuters utbildning inkl. Cleany Teeth
Ultraljudstandborste
1 lektion ingår.
3450 kr totalt.

Hyr tandborsten inkl kortare utbildning.
max 72 timmar, 1 lektion ingår á ca 30 minuters
utbildning. Fr.o.m. Augusti 2023
450 kr totalt.

HUNDMASSAGE
Hundmassage, 1a gången
45 min, 450 kr
Hundmassage, återbesök inom 3 veckor
30 min, 300 kr

LJUSBEHANDLING
Laserbehandling, 1a gången
30 min, 300 kr
Laserbehandling, återbesök
15 min, 150 kr

Vanliga frågor & bokningar
Kontakta oss via 070-5563022 eller
klickahunden@gmail.com

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar och fel
prissättningar.

mailto:klickahunden@gmail.com

