PSOM PRIJAZNI

OPREMITE AVTOMOBIL
TUDI PO ŽELJAH PSA!
Z originalno dodatno opremo Opel.
#psomprijazni

Transportni boks
Gulliver Iata plus

Prevleka za sedeže
avtomobila Deluxe
Beeztees

z zaklepanjem z zatičem, opremljen s kovinskimi vratci
in skledo.

z odprtino za varnostni pas in elastiko za enostavno
pritrditev na zadnji sedež vašega avtomobila. Ščiti pred
umazanijo in pasjimi dlakami.

Dimenzije: 81 x 61 x 60cm za pse teže 25 - 30kg / 92 x 64 x 66 cm za
pse teže 38 - 40kg / 102 x 72 x 76 cm za pse teže do 50kg

Dimenzije: 140 x 120 cm

Oprsnica in
varnostni pas,
Nobby

Hladilna ovratna
ruta za pse
Quick Cooler,
Beeztees

Oprsnica in varnostni pas za pripenjanje psa v avtu.

Napolnjena je s hladilnimi kristali, ki se med namakanjem
v vodi spremenijo v gel, tako da izdelek lahko ostane
hladen več dni, pri tem pa ne daje pa občutka mokrote.

Dimenzije: S, M, L, XL

Dimenzije: S, M, L, XL

Transportna
kletka
Atlas EL,
Ferplast

Sistem za
prevažanje psa
Atlas CAR,
Ferplast

iz trpežne plastike z mrežastimi vratci z varovalnim
sistemom. Je razstavljiva.

z dvosmernimi drsnimi vrati, dvema predalčkoma za
shranjevanje in vključeno pralno podlogo se prilega obliki
prtljažnika. Lahko se pregradi v dva enakovredna dela.

Dimenzije: 48 x 32,5 x 29 cm / 58 x 37 x 32 cm / 60 x 40 x 38 cm

Dimenzije: 82 x 51 x 61 cm/ 100 x 60 x 66 cm, 100 x 80 x 71 cm/ 72
x 41 x 51 cm

PO VARNOST IN UDOBJE V MR.PET! …
KER IMAMO RADI ŽIVALI.
Vsi želimo svojim ljubljenčkom zagotoviti prijetno, predvsem pa varno pot, zato je
izjemno pomembno, da naš avtomobil premišljeno opremimo in prilagodimo.
Oprema, ki jo izberemo, mora biti udobna za kužka, priročna za skrbnika in
primerna za avtomobil, ki ga vozimo. Da boste lažje izbrali tisto pravo, smo vam v
trgovinah Mr.Pet po vsej Sloveniji na voljo za svetovanje in pomoč.
Obiščite nas tudi na www.mrpet.si

KAT. ŠT.: 17 32 510

Mreža za pse

MPC Z DDV: 231,00 €

KAT. ŠT.: 17 24 009

PODLOGA ZA
PRTLJAŽNI PROSTOR

KAT. ŠT.: 17 07 014

MREŽA ZA
SOVOZNIKOV SEDEŽ

MPC Z DDV: 46,00 €

KAT. ŠT.: 17 22 158

TRDA PODLOGA ZA
PRTLJAŽNI PROSTOR

KAT. ŠT.: 17 07 004

Mreža za
prtljažni prostor

MPC Z DDV: 46,00 €

MPC Z DDV: 89,00 €

KAT. ŠT.: 17 32 377

SENČNIK ZA
ZADNJE STEKLO

POSKRBITE ZA DOBRO POČUTJE VAŠEGA
PASJEGA PRIJATELJA TUDI V AVTOMOBILU!
Vsak kuža na svoj način doživlja vožnjo v avtomobilu. Medtem ko se nekateri počutijo
odlično, drugim vožnja predstavlja velik stres. Da jim bo potovanje kar najbolj udobno in da
boste na cilj tako vi kot kuža prispeli varni in zadovoljni, smo za vas pripravili poseben izbor
originalne dodatne opreme, primerne za različne modele vozil Opel. V vašem najbližjem
salonu Opel vam bodo z veseljem predstavili vse možnosti, ki so na voljo za vaše vozilo.
Več na opel.si

MPC Z DDV: 150,00 €

MPC Z DDV: 113,00 €

Sedem nasvetov za dobro počutje
vašega psa v avtomobilu:
1

ZAČNITE POČASI
Psa navajajte na vožnjo z avtomobilom s krajšimi vožnjami, ki jih postopoma podaljšujete.

2

POSVETUJTE SE
Kadar načrtujete daljše potovanje, se prej posvetujte z veterinarjem, ki vam lahko pomaga najti rešitev za
težave s slinjenjem ali bruhanjem psa.

3

NE NA POT V VROČINI
V poletnih mesecih se izogibajte potovanju s psom. Če ne gre drugače, se na pot odpravite pozno zvečer,
ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so temperature še znosne. Avto naj bo obvezno klimatiziran, vendar ne
pretiravajte s hlajenjem, saj so veliki temperaturni preskoki za psa neugodni.

4

GLAVO V AVTO
Čeprav vaš kuža morda rad tišči glavo skozi okno med vožnjo, to zanj ni dobro. V glavo mu lahko priletijo
tujki, ki ga poškodujejo. Lahko pride tudi do vnetja oči ali sluhovodov.

5

VROČ AVTO JE SMRTNO NEVAREN
Psa pri temperaturah višjih od 20°C NE PUŠČAJTE V AVTU, čeprav ste pustili odprta okna ali parkirali avto v
senci. Temperatura v avtu se lahko hitro dvigne nad 50°C in že nekaj minut izpostavljenosti vročini je lahko
za psa življenjsko nevarno. Toplotni udar lahko nastopi v le 10 minutah.

6

PREDAH JE DOBER ZA VSE
Med vožnjo se večkrat ustavite in psu ponudite vodo. Pes naj se na kratko sprehodi, opravi potrebo in se
sprosti.

7

VARNO NA POT
Pes mora biti med vožnjo pripet oziroma ustrezno zavarovan, da ne more motiti voznika. Vožnja v naročju,
sploh pa na sovoznikovem sedežu, je nevarna in ni dovoljena. Manjše pse je najvarneje prevažati v transportni kletki, večjega pa lahko prevažate tudi na zadnjih sedežih, pri čemer pes nosi posebno oprtnico, s
katero ga pripnemo na varnostni pas.
Vir: Klinika za male živali, Pes in vožnja z avtomobilom;
http://www.kkmz.si/sl/blog/11-pogosta-vprasanja/75-pes-in-voznja-z-avtomobilom; 10. 6. 2015

Navedene cene so zgolj priporočene maloprodajne cene. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Opel Southeast Europe LLC, 2040 Budaörs, Szabadság u. 117, Madžarska.

