MASTER DRESSAGE OY
HINNASTO 1.6.2019 ALKAEN
(Kaikki hinnat sisältävät alv:n. Master Dressage Oy pidättää oikeuden muutoksiin.)

KARSINAPAIKAT
❖ Karsinapaikka, iso talli

680 € /kk

❖ Karsinapaikka, iso talli, iso karsina

700 €/kk

❖ Karsinapaikka, iso talli, poni (alle 148cm)

630 € /kk

❖ Karsinapaikka, ulkotalli

600 € /kk

❖ Karsinapaikka, ulkotalli, poni (alle 148 cm)

550 € /kk

(sis. karsinapaikan, karsinan siivouksen, loimituksen, tarhauksen/laidunpaikan, tallin
analysoidun kuivan tai esikuivatun heinän 5 krt/pv, kauran, veden sekä
ratsastusalueiden käytön.)

❖ Karsinavuokra lyhytaikainen (alle 14 vrk); tallin rehuilla

35

€/vrk
❖ Karsinavuokra lyhytaikainen (alle 14 vrk); omilla rehuilla

25 €/vrk

❖ Päiväkarsina (12h), ilman rehuja

20 €

(Päiväkarsinan käyttäjän tulee siivota itse karsina käytön jälkeen. Siivoamattomasta
karsinasta perimme 50 € siivousmaksun.)

PALVELUT TALLIN ASIAKKAILLE
❖ Suojien laitto/pois otto (tallisuojat/tarhasuojat) 30 €/kk
(suojat puetaan ja riisutaan vain kerran)

❖ Kuivaheinä (pelkästään syötettynä)

300 €/kk

❖ Eläinlääkärin, kengittäjän, hierojan tms. avustaminen henkilökunnan
puolesta alkaen, sovittava etukäteen
❖ Tallin ulkopuolinen valmentaja

25 €/tunti 
5 €/kerta

(Laskutetaan valmentajalta kuukausittain jälkikäteen)

❖ Hevosen liikutus tallin puolesta, sovittava etukäteen
30 €/kerta
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❖ Kävelymatto

20 €/ kerta

(henkilökunta laittaa)

❖ Kävelymatto

10 €/kerta

(itse laitettuna)

❖ Kävelymatto 10 kerran kortti

180 €

(Itse laitettuna ja/tai henkilökunnan laittamana. Kortti on voimassa vuoden
ostopäivästä.)

❖ Vesimatto

30 €/kerta

(Henkilökunta laittaa)

❖ Vesimatto, 10 kerran kortti

280 €

(Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.)

WELLNESS CORNER JA MUUT PALVELUT
❖ Kävelymatto

25 €/kerta

(henkilökunta laittaa)

❖ Kävelymatto, 10 kerran kortti

230 €

(Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.)

❖ Vesimatto

45 € /kerta

❖ Vesimatto, 10 kerran kortti

400 €

(Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä.)

❖ Laser-laitteen vuokra

15 €/kerta

❖ Klipperin vuokra

35 €/kerta

(Vuokra-aika 24h)

❖ Trimmerin vuokra

15 €/kerta

(Vuokra-aika 24h)

❖ Maneesin/kentän vuokra

15 €/kerta

(Varaukset etukäteen eeva@masterdressage.fi tai 044-3511333)

Palveluiden peruutukset edelliseen iltaan klo 18.00 mennessä.
Peruuttamattomat kerrat laskutetaan.
Tiedustelut ja varaukset
Eeva Lehtinen
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