
č.položky Velikost psa do 35 cm (malé 
plemeno)

   35  - 50 cm     
(střední 

plemeno)

od 50 cm (velké 
plemeno) poznámka 

1. Stříhání od 400 ,- od 500 ,- od 700 ,- -

2.
Koupání 200 ,- 300 ,- 400 ,- 

Cena zahrnuje pouze základní rozčesání srsti před koupáním, 
koupání, vysušení a rozčesání  srsti po koupání a použití spec. 

Kosmetiky.

3.
Trimování (nevýstavní úprava) odhad času trimování : malé plemeno - cca 2-2,5 hod, střední 

plemeno cca 3-4 hod, velké plemeno cca 5-6 hod.
4. Rozčesávání 100 ,- 150 ,- 250 ,- Cena v případě nezanedbané srsti.
5. Stříhání drápků -
6. Čištění uší a očí -
7. Vytrhávání ušních chloupků -
8. Odblešení vč. sanace salonu -
9. Komplet stříhání                                                                   750 ,- 1000 ,- 1400 ,- (položka č.1, č. 2, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7)

10. Rozčsávání zanedbaná srst                                                    zacuchání, zplstnatění
11. Agresivní / neklidný pes stříhám jen za přítomnosti majitele, očkovací průkaz sebou 
12. Nevykoupaný, mokrý, znečištěný pes -
13. Odstranění klíšťat -

první trimování přetrimování finální úprava poznámka
1 500 ,- 800 ,- 300 ,- -
800 ,- 400 ,- 200 ,- -
500 ,- 300 ,- 200 ,- -
350 ,- 200 ,- 100 ,- -

příplatky

30 ,- / ks

Orinetační ceník úpravy psů 
Ceny jednotlivých úkonů uvedené v ceníku jsou pouze orientační. Přesnou cenu bude určena po osobním shlédnutí psa. Záleží na aktuálním stavu, délky a kvality srsti psa, dle 

náročnosti požadovaných úprav.

1) Pokud se zákazník na daný termín nedostaví a neomluví se min 24 hod. předem. Při dálší návštěvě bude účtován jednorázový poplatek 50 - 100 % z ceny služby (min. 500 Kč).                                                                                                            
2) Pokud si neobjednáte koupání, tak prosím zákazníky, aby si psy před stříháním vykoupali ,rozčesali a vysušili.                                                                                                                                                           
3) V případě, že má pes parazity nemusí být upraven a vrácen zpět mnajiteli. Nebo po dohodě s majitelem vykoupat v antiparazitním přípravku (např. Frontline, Top Spot) vč. ostatních úkonů s tím 
souvisejících - navýšení ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4)Trimování :                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- min. 10 dní před trimováním psa neošetřujte žádnými přípravky proti kožním parazitům - riziko vzniku dermatologických problémů,                                                                                                                                   
- před trimováním psa nekoupejte (cca 2-3 týdny) - úprava se provádí na "špinavé srsti",                                                                                                                                                                                                
- v případě, že psa připravujete na výstavu, svod, atd. je doporučeno první trimování cca 6 - 8 týdnů před výstavou, přetrimování 3 - 4 týdny před výstavou a finální úprava 2 - 3 dny před výstavou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- ve všech ostatních případech je doporučená četnost trimování cca 10 -12 týdnů.                                                                                                                                                                                                              
5) Majitel je povinnen nahlásit předem zdravotní problémy psa.                                                                                                                                                                                                                                  
6) Stálý zákazníci sleva 10 %,
7) Neděle a státní svátek - příplatek 75 %.

                                     Uvedené ceny jsou orientační, vždy záleží na aktuálním stavu srsti, přesná částka vám bude sdělena před úpravou.

Informace pro zákazníky :

výstavní úprava 
Plemeno

Velšteriér
Borderteriér
Jezevčík - standard
Jezevčík - trpasličí, králičí

500 ,- / hod
500 ,-

500 ,- / hod

50 ,-
50 ,-

500 ,-
50 ,-

300 - 500 Kč / hod.


	List1

