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ORIENTACYJNY CENNIK SALONU StylowyPUPIL 
OBOWIĄZUJE OD: 01.04.2019 r. 

(Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu 

Cywilnego. StylowyPUPIL zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych poniżej usług.) 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 
(PROSIMY O ZAPOZANIE SIĘ) 

 

W Salonie StylowyPUPIL usługi  dotyczące strzyżenie, trymowania czy wyczesania 

świadczymy wyłącznie w pełnym zakresie, czyli: 
o 

KĄPIEL 
 

STRZYŻENIE/TRYMOWANIE/WYCZESANIE 
   

  HIGIENA 
 

+ KONTROLA UZĘBIENIA PUPILA 

+ PERFUMOWANIE NA ŻYCZENIE KLIENTA 

+ SMAKOWITY UPOMINEK DLA PUPILA 
 

*KĄPIEL: nie jest obowiązkowa w przypadku kotów. 
*HIGIENA: tzn. skracanie pazurków, usuwanie włosków z uszu, czyszczenie uszu i oczek. 
 

Dlaczego kąpiel w salonie? – KORZYŚCI 
 

 
SZAMPON 

Dla efektywnego strzyżenie istotny jest dobór, odpowiedniego dla  
danego rodzaju i stanu włosa, szamponu. 

 
ODŻYWKA 

Odpowiedni rodzaj i ilość odżywki umożliwia dokładne rozczesanie włosa i minimalizuje jego 
zniszczenia przy rozczesywaniu – co jest niezbędne dla jak najbardziej efektywnego strzyżenia. Włos 

odpowiednio i regularnie odżywiany nie plącze się tak szybko – dzięki czemu łatwiej jest czesać 
później Pupila w domu. 

 
SUSZENIE i MODELOWANIE 

Odpowiedne przygotowanie włosa tuż przed strzyżeniem i nie poddanie go warunkom 

atmosferycznym i spacerowym 😉 przekłada się na dokładne i efektywne strzyżenie. 
 

→ REASMUJĄC  
Kąpiel w salonie przekłada się na dokładne i efektywne strzyżenie oraz pozwala na 

późniejszą, łatwiejszą pielęgnacje Pupila w domu 😉. 
 

SZCZENIACZKI I PIESKI NIEPRZYZWYCZAJONE DO SZUSZARKI SZUSZONE SĄ NA KOLANACH, BY CZUŁY SIĘ 
KOMFORTOW I BEZPIECZNIE. 

UŻYWAMY OPASEK WYCISZAJĄCYCH ODGŁOSY SUSZARKI. 
DYSPONUJEMY KOSMETYKAMI HIPOALERGIZCNYMI. 

 

NA ŻYCZENIE KLIENTA PODACZAS KĄPIELI ODBYWA SIĘ CZYSZCZENIE  
GRUCZOŁÓW OKOŁOODBYTOWYCH (W CENIE). 

StylowyPUPIL 



str. 2 
 

tel. 690 324 713                                                                                                                                        

 

WAŻNE! 
(PROSIMY O ZAPOZANIE SIĘ) 

 

* 
Na kolejnych stronach przedstawione zostały dwie tabele: 

 

TABELA NR 1 
- CENNIK ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH (orientacyjny cennik, który uwzględnia rasy będące 
najczęstszymi klientami salonów groomerskich - jeżeli nie odnaleźliście Państwo w nim rasy 

swojego Pupila lub jesteście Państwo właścicielami Pupila ”rasy mieszanej” 😉 zachęcamy do 
kontaktu telefonicznego.), 

-ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT – PRZECIĘTNIE 
Podane, w TABELI NR  1, ceny obowiązują pieski/kotki, które uczęszczają do salonów groomerskich 
regularnie. Tabela zawiera również zalecaną dla danych ras częstotliwość wizyt – przeciętnie. Cena 

z podanych przedziałów zależy od: gabarytów Pupila, ilości włosa i wybranej fryzurki. 
 

TABELA NR 2 
- CENNIK POZOSTAŁYCH OFEROWANYCH USŁUG 

 
* 

Ceny Pakietu StylowyPUPIL obejmują strzyżenie maszynką (oprócz Pomeranian klasycznie) na 

wybraną przez klienta długość. Możliwe są również dłuższe fryzurki. 
Oferujemy strzyżenie zarówno w stylu klasycznym, jak również  (bardzo modnym w tym 

sezonie) stylu koreańskim. 
Dokładniejszy opis zabiegów na: http://stylowy-pupil.pl/oferta/zabiegi-pielegnacyjne/ 

Katalog proponowanych fryzur dostępny jest dla klientów w salonie. 
 

UWAGA! Rozczesywanie kołtunów, jak również pielęgnacja Pupila, który nie bywa w salonie 
groomerskim regularnie, w zalecanych odstępach czasu, są dodatkowo płatne! 

Cena ustalana jest na miejscu po obejrzeniu Pupila. 
 

→ W TAKIM PRZYPADKU PROSIMY KONIECZNIE O INFORMACJĘ PODCZAS UMAWIANIA WIZYTY – 
W CELU REZERWACJI WIĘKSZEJ ILOŚCI CZASU. Jeżeli nie będzie takiej informacji przynajmniej dzień 

wcześniej, a groomer uzna, że Pupil nie zmieści się w przeciętnie przeznczonym czasie, wizyta 
zostanie przełożona i będzie wiązała się jeszcze z dodatkową z dopłatą + 20,00 zł za jej przełożenie 

tego samego dnia.  
 

UWAGA! USUWANIE KLESZCZY odbywa się bez wcześniejszego uzgadniania z właścicielem. 1 
kleszcz gratis. Każdy kolejny 5,00 zł ! 

StylowyPUPIL 

CIEKAWOSTKA 

http://stylowy-pupil.pl/oferta/zabiegi-pielegnacyjne/
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TABELA NR 1 

CENNIK ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH 
ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT - PRZECIĘTNIE 

*Sznaucer miniaturowy - wysokość: 30-35 cm, waga do 7 kg, *Sznaucer średni - wysokość: 45-50 cm, 
waga około 14 kg, *Pudel miniaturowy – wysokość: 28-35 cm, waga do 7 kg 

CENY ZALECANA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ WIZYT 

PIESKI - PRZECIĘTNIE 

Pakiet StylowyPUPIL 

KĄPIEL (Zabieg Stay fresh) + DOBÓR FRYZURY  + KOMERCYJNE STRZYŻENIE Z 
UWZGLĘDNIEM UWAG WŁAŚCIELA + GRATISY 

- 

Yorkshire terier 

*Sznaucer min. 75,00 – 85,00 zł co 8 – 12 tygodni 

Maltańczyk, *Pudel min., 
*Sznaucer średni 

85,00 – 95,00 zł co 8 tygodni 

West HWT, Shih tzu, Lhasa apso, 
Bolończyk, Bichon frise, Coton de 

tulear, Hawańczyk, 

Pomeranian (klasycznie lub ”na 
Boo”)  

90,00 – 100,00 zł 
co 6 – 8 tygodni 

*West co 8 – 10 tygodni 

Zabieg Stay fresh – psy z dłuższym włosem 

KĄPIEL + WYCZESANIE + DROBNE KOREKTY + HIGIENA + GRATISY 
- 

Golden retriever 

Owczarek niemiecki długowłosy 
140,00 – 160,00 zł co 8 tygodni 

Zabieg Stay fresh – psy krótkowłose 

KĄPIEL + WYCZESANIE + HIGIENA + GRATISY 
- 

Labrador retriever  80,00 - 90,00 zł co 4 – 8 tygodni 

Zabieg PiesWytrymowany 

TRYMOWANIE + Zabieg Stay fresh + KOREKTY FRYZJERSKIE (u ras tego 
wymagających) + GRATISY  

(prosimy nie kąpać piesków min. 2 tygodnie przed zabiegiem trymowania) 

- 

West HWT, Terier szkocki, 
*Sznaucer min. 

130,00 – 140,00 zł co 6 – 8 tygodni 

Jack Russell terrier 110,00 – 120,00 zł co 6 – 8 tygodni 

*Sznaucer średni 

Cocker spaniel ang./amer. 
140,00 – 160,00 zł co 6 – 8 tygodni 

KOTKI  

STRZYŻENIE + HIGIENA + GRATISY 90,00 – 100,00 zł co 8 – 10 tygodni 

STRZYŻENIE + KĄPIEL + HIGIENA + GRATISY 110,00 – 120,00 zł co 8 – 10 tygodni 

WYCZESANIE + HIGIENA + GRATISY 
kotki krótkowłose 40,00 – 50,00 zł co 4 – 6 tygodni 

kotki długowłose 60,00 – 70,00 zł co 4 – 6 tygodni 

WYCZESANIE + KĄPIEL + HIGIENA + 
GRATISY 

kotki krótkowłose 70,00 – 80,00 zł co 6 – 8 tygodni 

kotki długowłose 110,00 – 120,00 zł co 6 – 8 tygodni 

StylowyPUPIL 
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TABELA NR 2 
CENNIK POZOSTAŁYCH OFEROWANYCH USŁUG 

Zabieg HIGIENA Plus i KĄPIEL 

- przeznaczony jest WYŁĄCZNIE dla: szczeniaczków do 4 miesiąca życia lub dla dorosłych piesków ras małych - między 
regularnym strzyżeniem / trymowaniem 

*HIGIENA: skracanie pazurków, usuwanie włosków z uszu, czyszczenie uszu i oczek 

* Plus: podgolenie pupy i brzuszka, przystrzyżenie przy samych opuszkach, podgolenie uszek, odsłonięcie oczek 

40-60 zł 

HIGIENA JAMY USTNEJ PSA I KOTA 

PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW 

USUWANIE KAMIENIA – BEZ NARKOZY! 

 

W chwili obecnej PROMOCJA! 

 

180,00 zł – 220,00 zł 

(w zależności od wielkości pieska i ilości kamienia) 

CZYSZCZENIE PROFILAKTYCZNE  

Zalecane raz na 2-3 miesiące, by kamień szybko nie wracał. 

30,00 zł – 50,00 zł 

(w zależności od wielkości pieska i  czy odbywa się jako 
osobny zabieg czy przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych) 

MYCIE ZĄBKÓW 

Zalecane 1-2 razy w tygodniu przy stanach zapalnych 
dziąseł. 

15,00 zł – 20,00 zł 

(w zależności od wielkości pieska) 

WZORKI I KOLORYZACJA 

Wzorki i koloryzacja cechują się dużym zróżnicowaniem. Z tego względu cennik, który ich dotyczy dostępny jest wyłącznie 
w salonie. Ceny wahają się od 5,00 – 80,00 zł. 

TRENING NA BIEŻNI KONDYCYJNEJ DLA PSÓW 

PIERWSZA SESJA 
50,00 zł 

(nauka, czas trwania około 1 h) 

KAŻDY KOLEJNY TRENING 
od 10,00 zł do 30,00 zł 

(w zależności od czasu, od 5 - 30 min) 

MASAŻ RELAKSACYJNY 

koty 35,00 zł 

pies mały 

(wielkości typu: York, West, Shih tzu) 
40,00 zł 

pies średni 

(wielkości typu: Sznaucer średni, Cocker spaniel) 
45,00 zł 

pies duży 

(wielkości typu:  Owczarek niemiecki, Golden retriever) 
50,00 zł 

pies olbrzym 

(wielkości typu: Dog niemiecki, Owczarek kaukaski) 
60,00 zł 

TRANSPORT PUPILI 

1  km – 3 zł 

 

PRZYKŁAD: odległość 5 km 

– koszt przyjechania po pupila i zabrania go do salonu 30 zł 

– koszt odwiezienia pupila z salonu 1/2 ceny – czyli 15 zł 

Łącznie cena transportu Pupila, w dwie strony, odległość od salonu 5 km – 45,00 zł 

 

TRANSPORT W DWIE STRONY MOŻLIWY W GODZINACH 9:00 – 15:00. TRANSPORT W JEDNĄ STRONĘ MOŻLIWY JEST OD 
RANA (zabranie) LUB PO POŁUDNIU (odwiezienie). TRANSPORT NALEŻY USTLIĆ JUŻ PODCZAS UMAWIANIA WIZYTY. 

Tylko na terenie: Łódź (Dąbrowa,Chojny,Ruda). 
 

StylowyPUPIL 


