Preçário
1. Cat Sitting
A . Cat sitting ao domicílio
Serviços
Simples

1 Gato

2 a 3 Gatos

Descrição do Serviço

Duração

7,5€

8,5€

Quando o seu gato é muito tímido ou não beneficia
da companhia humana.
Alimentação, Mudança de água, limpeza da liteira.

Até 30min.

Completo

9€

10€

Quando o seu gato gosta da interação com pessoas.
Para além do serviço simples, brincar, dar atenção e
fazer companhia.

45min a
60min.

Miminhos
extra

10,50 €

12,50€

Para gatos muito sociais que estão habituados a
companhia permanente.

90min.

Outros
serviços

+2,5€ durante outros serviços
+5€ serviço exclusivo

Escovagem, corte de unhas, limpeza de ouvidos,
limpeza de olhos.

_

As visitas são feitas com a maior regularidade
possível, mantendo-se o período da manhã ou da
tarde durante a duração do serviço. Contudo, se a
visita tiver de ser a uma hora certa, para toma de
medicação por exemplo, acresce o valor extra.

_

HORA
CERTA

+2€/visita

2x ao dia

16€

17,5€

Se o seu gato precisa de ser visitado 2 vezes ao dia
acresce o valor extra. Para toma de medicação,
observação ou atenção especial.

45min.

CAUÇÃO

40€

60€ a 80€

Este depósito serve para cobrir alguma emergência
veterinária ou outra que surja como necessária no
decorrer do serviço.

_

Ir buscar, ir levar. (Cada deslocação)

_

CHAVES
Visita
inicial

Taxa de
emergência

5€
Gratuita

10€

Serve para a cat sitter conhecer o gato e apresentar o
serviço. Pode ser feita uma mini-avaliação inicial dos 5
pilares de bem-estar do gato. Pode servir para trazer
a chave.
Marcação de emergência/SOS feita com apenas 24h
de antecedência ou menos.

60min.

_

Preçário
A Caução
Valores: 40€/1 gato, 60€/2gatos, 80€/3gatos
A caução serve para suprir necessidades de emergência médica veterinária.
Pode também suprir alguma necessidade especial de alimentação ou outra que se torne necessária no decorrer do serviço.
DESCONTOS:
Descontos para clientes primeira vez, habituais e para períodos de visita ou estadia longos.

Deslocações incluidas até 20km ida e volta.
Distâncias maiores que 20km a orçamentar de acordo com a cat sitter de serviço.

2. Outros Serviços
B . Cat care - Mem Martins

- Temporariamente fora de serviço -

Um espaço exclusivo para o seu gato com cuidadores dedicados.

Valor dia

1 Gato

2 Gatos

3 Gatos

Condições

10€

12,5€

15€

A alimentação e a areia é dada pelos donos.
Mas é possível outros acordos.

A Caução
Valores: 40€/1 gato, 60€/2gatos, 80€/3gatos
A caução serve para suprir necessidades de emergência médica veterinária.
Pode também suprir alguma necessidade especial de alimentação ou outra que se torne emergente no decorrer do serviço.
DESCONTOS:
Descontos para clientes primeira vez, habituais e para períodos de visita ou estadia longos.

C . Casa da Cat sitter
O cuidado especial para gatinhos até aos 5 meses, idosos, adultos ou jovens com necessidades de atenção
especiais.

Valor dia

1 Gato

2 Gatos

3 Gatos

Condições

10€

12,5€

15€

A alimentação e a areia é dada pelos donos.
Mas é possível outros acordos.

Preçário
A Caução
Valores: 40€/1 gato, 60€/2gatos, 80€/3gatos
A caução serve para suprir necessidades de emergência médica veterinária.
Pode também suprir alguma necessidade especial de alimentação ou outra que se torne necessária no decorrer do serviço.
DESCONTOS:
Descontos para clientes primeira vez, habituais e para períodos de visita ou estadia longos.

D . Outros serviços
1. Táxi
Valor: 10€/hora + deslocações

Situações: Apoio em mudanças de casa, idas ao
veterinário.

2. Consulta de bem-estar
Valor: 25€ + deslocações

3. Terapia floral
Valor: 25€ + deslocações + floral

Situações: Avaliação “Os 5 pilares do bem-estar”.

Situações: É usada em situações de comportamentos
difíceis ou problemas de socialização.

4. Consulta como treinar o seu gato
Valor: 10% de desconto para clientes Ogts
no Centro para o Conhecimento do Animal.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CLIENTES HABITUAIS
Deslocações incluidas até 20km ida e volta.
Distâncias maiores que 20km a orçamentar de acordo com a cat sitter de serviço.

3. Reservas
Durante época baixa
Janeiro, Fevereiro, Março e Novembro devem ser feitas com 1 semana de antecedência.

Para época alta
Abril a Outubro é aconselhável serem feitas o mais cedo possível ou com dois meses de antecedência especialmente para os
meses de Maio a Setembro.

4. Formas de pagamento do serviço
a) 50% no ato da reserva (15 dias antes do inicio) e 50% no inicio do serviço. O pagamento da reserva é feito em dinheiro ou
por transferência bancária para o IBAN PT50 0193 0000 1050 38732821 3 em nome de Ana Paula Martins Castanheira.
b) No dia da visita inicial ou da entrega da chave em dinheiro com comprovativo de transferência bancária ou em dinheiro
dos restantes 50%.
Nota 1: Caso seja necessário alterar ou aumentar o número de visitas, deve ser feito um pedido com 48h de antecedência,
para confirmar a disponibilidade do serviço, e pago o remanescente por transferência bancária prontamente.
Nota 2 : A caução é paga na totalidade em dinheiro no dia do inicio do serviço.

