PSOM PRIJAZNI

POSKRBITE ZA MOJ
VAREN PREVOZ!
Z originalno dodatno opremo Opel.

ŠT. ART.: 13377412

MREŽA ZA PSE

MPC Z DDV: 230,50 €

ŠT. ART.: 13348694

PODLOGA ZA
PRTLJAŽNI PROSTOR

ŠT. ART.: 13372020

MREŽA ZA
SOVOZNIKOV SEDEŽ

MPC Z DDV: 47,00 €

ŠT. ART.: 19172568

TRDA PODLOGA ZA
PRTLJAŽNI PROSTOR

ŠT. ART.: 13320071

MREŽA ZA
PRTLJAŽNI PROSTOR

MPC Z DDV: 146,00 €

MPC Z DDV: 133,50 €

Prevleka za sedeže
avtomobila Karlie

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

Zaščitna prevleka ščiti notranjost vašega avtomobila
pred trdovratno umazanijo in vlago.

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: 162 x 132 cm

Oprsnica in
varnostni pas,
Nobby

Hladilna
blazina Nobby

Oprsnica in varnostni pas za pripenjanje psa v avtu.

Naj vašim kužkom in muckom ne bo vroče! Hladilna blazina
vsebuje vodni gel, ki ostaja hladen, ne da bi ga hladili v
hladilniku. Aktivira se s premikanjem kužka ali mucka.

Dimenzije: S, M, L, XL

Dimenzije: 50 x 40 cm in 90 x 50 cm

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.

MPC Z DDV: 90,50 €

ŠT. ART.: 95513918

SENČNIK ZA
ZADNJE STEKLO

Transportni boks
Gulliver Iata plus

MPC Z DDV: 101,00 €
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

POSKRBITE ZA DOBRO POČUTJE VAŠEGA
PASJEGA PRIJATELJA TUDI V AVTOMOBILU!

PO VARNOST IN UDOBJE V MR. PET!
KER IMAMO RADI ŽIVALI.

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 bomo z veseljem predstavili vse možnosti, ki so na voljo za vaše vozilo.

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.

Več na opel.si

Obiščite nas tudi na www.mrpet.si

S PASJIM PRIJATELJEM VARNO NA POT!
Vsak lastnik psa se slej ko prej sreča z dejstvom, da je treba pasjega ljubljenčka
kam odpeljati z avtomobilom – naj bo to na dopust, izlet ali k veterinarju.
Pogosto se zgodi, da lastniki svojih pasjih prijateljev ne prevažajo primerno
in se nevarnosti, ki pretijo med vožnjo, niti ne zavedajo.

KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Zakon o pravilih cestnega prometa v 92. členu navaja, da morajo biti živali, ki se vozijo v prostoru
namenjenem potnikom oziroma prtljagi, ustrezno zavarovane. V primeru neupoštevanja določb
se voznika kaznuje z globo 40 evrov. Tako nam že zakon narekuje, da moramo v avtu poskrbeti za
varnost naših štirinožnih sopotnikov.

NEVARNOSTI, KI PRETIJO
V primeru nesreče ali zgolj hitrega zaviranja lahko pes, ki ni zavarovan, zleti skozi vetrobransko steklo ali pa
ga z veliko močjo odnese v armaturno ploščo. Lahko se zgodi tudi, da psa odnese v voznika, kar predstavlja
veliko nevarnost za vse potnike v prometu.

POSKRBIMO ZA NJIHOVO IN NAŠO VARNOST
Zavedati se moramo, da je varnost v avtomobilu najpomembnejša tako za nas kot za naše kosmate
prijatelje. Za to, da skupaj z njimi srečno prispemo na cilj, predlagamo naslednje načine:
1) Če psa vozimo na zadnjih sedežih, mu namestimo primerno oprsnico ter za to namenjen povodec,
ki ga zapnemo v varnostni pas.
2) Druga primerna rešitev je, da psa prevažamo v prtljažniku, v katerem namestimo ustrezno zaščitno
mrežo.
3) Naš kosamtinec pa je lahko med vožnjo tudi v transportnem boksu, ki ga ponavadi namestimo v
prtljažnik. V tem primeru moramo poskrbeti za ustrezno velikost in ustrezno zračenje.

NAVAJANJE KOSMATINCA NA VOŽNJO
Vožnja lahko za psa predstavlja stres, zato se mora vsak pes čimprej naučiti varne vožnje z avtomobilom.
Ko izberete način prevažanja, ki vašemu psu najbolj ustreza, ga morate naučiti, kako vožnja poteka.
Samo tako bo vožnja varna in prijetna, tako za vas kot za vašega kosmatega spremljevalca.

Nasvete za varen prevoz vaših zvestih prijateljev je pripravila
Nuša Pečnik, vodja treninga v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana.

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. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene z DDV. Slike so simbolične. Opel
Southeast Europe Ltd., Podružnica Ljubljana ne more zagotoviti razpoložljivosti psov, prikazanih v akciji
Psom prijazni, za posvojitev v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana.

