Tire suas dúvidas

Abaixo encontram-se as perguntas que mais frequentemente são feitas
sobre nossos serviços. Havendo outras dúvidas entre em contato e
teremos o maior prazer e disposição para esclarecê-las sejam por telefone
ou e-mail.
Boa leitura e até breve!
Alexandre Tamashiro.

-

Qual a melhor idade para iniciar o trabalho?

Cada profissional tem uma preferência. Nós iniciamos a partir de 60 (sessenta) dias de idade,
pois observamos que o resultado é consistente, rápido e fácil. Quanto mais cedo não
precisamos “desensinar” hábitos inadequados adquiridos com o passar do tempo.

É possível cães mais velhos aprenderem algo ou melhorarem seus
comportamentos?
-
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Sim, é claro que pode ser um pouco mais demorado ou difícil e dependendo do tipo de
trabalho, basta que o cão esteja apresentando as mínimas condições de saúde ou que os
objetivos não ponham em risco o bem estar do animal.

Qualquer raça pode ser adestrada? “Vira latas” (Sem Raça Definida)
também?
-

Sim, os cães possuem aptidões e inteligência independente da raça ou misturas de raças. A
diferença é a particularidade de cada indivíduo. Alguns impedimentos podem existir pelo estado
de saúde do animal ou tipo de perfil não propício ao trabalho pré-estipulado pelo proprietário.

-

Qual o primeiro passo para iniciarmos algum tipo dos trabalhos?

Após o contato telefônico ou por e-mail, será agendada uma consulta para avaliar o caso. Ela
acontece no local onde o cão reside. Aconselhamos não mudar a rotina do animal, ou seja,
vaciná-lo ou dar banho, passear, alimentar, brincar, expô-lo a atividades cansativas ou
desagradáveis a ele fora do que é costumeiro, até a hora agendada para não interferir nos
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resultados dos testes e observações realizadas durante a visita.

-

Qual o valor da consulta? Há desconto nas visitas?

O valor pode variar conforme a distância percorrida a partir do bairro da Mooca, apenas para
cobrir o tempo ocupado e seus custos agregados.

Para indicações de Parceiros da Kions há desconto na taxa da consulta de análise, para isso
basta informar qual o nome do estabelecimento que nos indicou.

-

Quais os horários das consultas?

As consultas podem ocorrer de segundas às sextas feiras, das 10:00 às 20:00 horas, sábados
das 10:00 às 14:00 horas ou conforme disposição de agendamento. Não atendemos aos
domingos e feriados.
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-

Como é esta consulta?

Durante a visita observaremos o comportamento do cão ao mesmo tempo em que coletamos
informações com a família. Cruzaremos as informações recebidas e avaliaremos as
necessidades do animal e os objetivos de seus donos. Após enumerarmos tudo que é
realmente importante para o cão e a família, definimos o tipo e traçamos um plano de trabalho.
A partir dessas informações serão definidos os valores e forma de pagamentos. Geralmente o
tempo da consulta pode variar entre 01(uma) e 02(duas) horas.

Quanto tempo demora o trabalho de Adestramento/ Mudança de
Comportamento?
-

Cada caso é um caso e, assim como as pessoas, todo indivíduo tem suas particularidades. Os
cães também sofrem influência dos costumes da família em que convivem. Normalmente o
tempo médio pode variar entre 25 e 40 aulas, considerando o tipo de trabalho, grau de
dificuldade, temperamento do animal, entre outros aspectos. Há trabalhos mais elaborados que
ultrapassam essa média de tempo.
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-

Como são realizados os serviços da Kions?

Geralmente os trabalhos acontecem no local onde seu cão reside (leia Método Kions), com
aulas que duram por volta 40 a 60 minutos, acompanhadas pelos donos ou responsáveis
desde o primeiro instante. Dependendo do tipo de trabalho ou problemática em foco, as aulas
podem ser realizadas em locais diferentes com o propósito de atingir os objetivos com
agilidade.

-

Quanto custa esse tipo de serviço?

Não há preço pré definido para cada tipo de serviço. Após a avaliação do caso, com o plano de
trabalho traçado e a intensidade de aulas definidas, os valores dependerão do grau de
dificuldade, tipo de trabalho, o temperamento do animal, horários das aulas, localização do
atendimento, entre outros fatores. O orçamento é dado durante a consulta.

-

Onde está localizada a Kions Adestramento?

5/7

Tire suas dúvidas

Estamos localizados no bairro da Mooca e não publicamos nosso endereço por motivos de
segurança ou para evitar o abandono de animais no local. Nosso endereço consta apenas no
contrato de prestação de serviços, cuja cópia é entregue ao proprietário do cão no ato de início
dos trabalhos.

-

A Kions possui hotelzinho/ venda de filhotes?

Fornecemos os serviços de consultoria e acompanhamento do animal durante sua estadia no
local escolhido por seu proprietário ou orientações para a aquisição e recepção do cãozinho,
mas não possuimos, em nosso local, estes tipos de serviços.

-

Qual as áreas de atendimento da Kions?

São elas:

Adestramento - Mooca, Água Rasa, Anália Franco, Vl. Gomes Cardim, Jd. Avelino, Vl Alpina,
Vl. Formosa, Vl. Prudente, Brás, Belenzinho, Glicério, Cambuci, Aclimação.
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Passeio - Mooca, Água Rasa, Anália Franco, Vl. Gomes Cardim, Jd. Avelino, Vl Alpina, Vl.
Formosa, Vl. Prudente, Brás, Belenzinho, Glicério, Cambuci, Aclimação, Moema, Vl. Nova
Conceição, Vl. Clementino, Ibirapuera, Paraíso, Mirandópolis, Saúde.

As áreas de atendimentos respeitam também os itinerários determinados pela grade de aulas
dos alunos em instrução.

Para maiores esclarecimentos sobre serviços, agendamento de consultas
ou demais assuntos relacionados clique aqui para entrar em contato por
telefone, ou se preferir, envie-nos um e-mail. Dentro de 48 horas
responderemos a sua dúvida.
À sua disposição,
Alexandre Tamashiro
Kions Adestramento.
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