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HINNASTO 1.3.2017 alkaen

Palvelut yksityisratsastajille ABC-Ratsutalleilla Hinta (sis. alv 24%)

Yksityistunti (45 min.) 40 €
Yksityistunti (30 min.) 27 €
Ratsutus (hevonen valmiiksi kuntoonlaitettuna) 30 €
Ratsutus (huoltotoimineen) 40 €
Valmennuksen Move 'N See Pixio System -videointi 5 € / kerta
Videoanalyysi 10 € / kerta
Videointilaitteiston vuokraus 10 € / h

Valmennuspaketit ABC-Ratsutalleilla
Valmennuspaketti 1 (4 * 30 min. / kk) 108 € (á 27 €)
Valmennuspaketti 2 (4 * 45 min. / kk) 160 € (á 40 €)
Valmennuspaketti 3 (8 * 30 min. / kk) 205 € (á 25,63 €)
Valmennuspaketti 4 (8 * 45 min. / kk) 304 € (á 38 €)
Valmennuspaketti 5 (12 * 30 min. / kk) 300 € (á 25 €)
Valmennuspaketti 6 (12 * 45 min. / kk) 444 € (á 37 €)

Lisäedut:
Valmennuspaketit 1-4 sisältävät yhden ilmaisen ratsastuksen videoinnin kuukaudessa.
Valmennuspaketit 5 ja 6 sisältävät kaksi ilmaista ratsastuksen videointia kuukaudessa.

Talouskohtaiset valmennuspaketit laskutetaan etukäteen joka kuukauden alussa. Tunnit on 
ratsastettava annetun kalenterikuukauden aikana. Mikäli ratsastaja tai hevonen sairastuu ja on 
estynyt käyttämään tuntinsa, voidaan käyttämättömät tunnit hyvittää seuraavan kuun laskutuksessa /
ratsastaa myöhemmin ratsukon ollessa kykenevä harjoittelemaan.

Kysy tarjous, mikäli haluamasi paketti ei ole hinnastossa! 

Palvelut yksityisratsastajille muilla talleilla 
(alle 30 km säteellä)

Yksityistunti (45 min.) 45 €
Yksityistunti (30 min.) 30 €
Paritunti (60 min.) 30 € / ratsastaja 
Ratsutus (hevonen valmiina ja sovitusti lämmiteltynä) 30 €
Ratsutus (huoltotoimineen) 45 €

Muilla talleilla tapahtuvat tunnit edellyttävät useampia peräkkäisiä tunteja. 
Kysy erikseen tarjous yksittäisille yksityistunneille (kera matkakulukorvauksen).

Mikäli olet kiinnostunut hevosen täysratsutuksesta ja mahdollisesta kilpailuttamisesta tai 
täysvalmennuspaketista, ota yhteyttä ja kysy tarjous! Saat Sinun ja hevosesi tarpeita vastaavan 
paketin. 



Palvelut Annamiina Pulliainen Dressagen hevosilla

Hinta (sis. alv 10%)

Tutustumistunti (45 minuuttia) 40 €

Yksityistunti (45 minuuttia opetusta) 60 €
Yksityistunti (30 minuuttia opetusta) 40 €
Paritunti (60 minuuttia) 55 € / ratsastaja 

Itsenäinen ratsastus (45 min.) / hevosen vuokra 25 €
Kilpaileminen (hevonen + verryttelyvalmennus) 50 €
Kilpaileminen (jaettu hevonen + verryttelyvalmennus) 40 €

Move 'N See Pixio System -videointi 5 € / kerta 
Videoanalyysi 10 € / kerta 

Mikäli paritunnille ei osallistu toista ratsukkoa, voidaan tunti suorittaa yksityistuntina samalla 
hinnalla, mutta lyhyemmällä kestolla (40 min.).

Valmennuspaketit säännöllisesti ratsastaville Tuntihinta

Intensiivipaketti 1 (Yksityistunti 45 min. kerran viikossa) 60 €
Intensiivipaketti 2 (Yksityistunti 30 min. kerran viikossa) 40 €
Intensiivipaketti 3 (Paritunti 60 min. kerran viikossa) 55 €

Intensiivipaketti 4 (Yksityistunti 45 min. kaksi kertaa viikossa) 57 €
Intensiivipaketti 5 (Yksityistunti 30 min. kaksi kertaa viikossa) 38 €
Intensiivipaketti 6 (Paritunti 60 min. kaksi kertaa viikossa) 52 €

Intensiivipaketti 7 (Yksityistunti 45 min. kolme kertaa viikossa) 55 €
Intensiivipaketti 8 (Yksityistunti 30 min.  kolme kertaa viikossa) 37 €
Intensiivipaketti 9 (Paritunti 60 min. kolme kertaa viikossa) 51 €

Intensiivipakettien laskutus tapahtuu kolmen kalenterikuukauden jaksoissa etukäteen, toteutuvien 
kalenteriviikkojen mukaisesti. Ratsastajalla on 3 kuukautta aikaa ratsastaa häneltä laskutetut tunnit. 
Lääkärintodistuksella osoitetusta ratsastuskyvyttömyydestä johtuen ratsastamatta jääneet tunnit 
voidaan hyvittää seuraavassa laskutusjaksossa / ratsastaa ratsastuskyvyn palauduttua.

Intensiivipaketti on sopimus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, joka uusiutuu 3 kuukauden 
välein ilman eri ilmoitusta. Mikäli asiakas tai palveluntarjoaja haluaa irtisanoa sopimuksen, tulee 
hänen ilmoittaa asiasta kirjallisesti 14 vuorokautta ennen viimeisen laskutusjakson päättymistä.



Lisäedut:

Intensiivipaketit 1-3 sisältävät lisäksi yhden ratsastuksen videoinnin ilmaiseksi (3 kk jaksolla) 
kehityksen seurantaa varten.

Intensiivipaketit 4-6 mahdollistavat lisäksi itsenäisen ratsastuksen hintaan 25 € / kerta silloin, kun 
nimikkoratsu on vapaana, sekä mahdollisuuden osallistua kilpailuihin ja muihin valmentajan kanssa
sovittuihin ulkopuolisiin valmennuksiin. Lisäksi ratsastaja saa kaksi ratsastuksen videointia 
ilmaiseksi (3 kuukauden jaksolla) kehityksen seurantaa varten.

Intensiivipaketit 7-9 mahdollistavat lisäksi itsenäisen ratsastuksen hintaan 25 € / kerta silloin, kun 
nimikkoratsu on vapaana, sekä mahdollisuuden osallistua kilpailuihin ja muihin valmentajan kanssa
sovittuihin ulkopuolisiin valmennuksiin ensisijaisesti. Lisäksi ratsastaja saa kerran kuussa 
ratsastuksen videoinnin ilmaiseksi kehityksen seurantaa varten.

Ratsastustuntien pelisäännöt

Jokainen ratsastaja ratsastaa, käsittelee hevosia ja oleskelee tallilla omalla vastuullaan. Ratsastajaa 
ei ole tapaturmavakuutettu yrityksen puolesta. Jokaisen ratsastajan tulee itse pitää huolta, että hän 
on vakuutettu parhaaksi katsomallaan tavalla. Annamiina Pulliainen Dressage suosittelee jokaiselle 
ratsastajalle jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä tai SRL:n Green Card Plus- jäsenyyttä, joihin 
molempiin sisältyy ratsastus- ja hevosenkäsittelytilanteet kattava tapaturmavakuutus. ABC-
Ratsutalleilla seuratoimintaa järjestää ABC Ratsastajat ry.

Kaikki ratsastajat käyttävät ratsastaessaan kypärää. On suositeltavaa, että kaikissa ratsastus- ja 
hevosenkäsittelytilanteissa pidetään pitäviä käsineitä ja turvallisia, soveltuvia jalkineita.

Tunnit varataan ajoissa, aina mahdollisuuksien mukaan vähintään edellisellä viikolla, jotta hevosten
liikutus voisi tapahtua tasapainoisesti, suosien mahdollisesti tiettyjä vakioviikonpäiviä.

Tuntien peruminen tapahtuu puhelimitse vähintään vuorokausi ennen sovittua ajankohtaa. 
Sairaustapauksissa heti sairauden ilmennyttyä. Samalla sovitaan perutulle tunnille korvaustunti. 
Korvaustunti voi olla tavallista kevyempi ohjelmaltaan, mikäli nimikkoratsun ohjelmaan ei saada 
sopimaan korvaustuntia vapaalle päivälle, ja/tai tapahtua toisella ratsulla.

Peruuttamattomia ratsastustunteja ei korvata. 

Vaikka valmennustunneilla pyritään siihen, että ratsastaja harjoittelee pääsääntöisesti 
nimikkoratsullaan, voi valmentaja vaihtaa hevosen tarvittaessa sopivaksi katsomaansa toiseen 
hevoseen. Näin myös ja erityisesti nimikkoratsun sairastuessa / ollessa muusta syystä estynyt.

Kukin ratsastaja opettelee varustamaan hevosen oikein ja huolehtii sekä hevosen että sen 
varusteiden puhtaudesta ja turvallisuudesta hänelle osoitetulla tavalla.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.


