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Hvordan har I oplevet den første kontakt til os, mødet med os, forløbet mens hvalpen var hos os og
efterfølgende efter Jeres hvalp er flyttet ind hjemme? (Har I modtaget nok information før, under og
efter i købt jeres hvalp?)
Ja det har vi. Fantastiske mennesker ogmed god service og forklarede alt og stadig klar på at besvare spørgsmål når jeg
har dem

Har vi informeret korrekt og godt nok omkring hverdagen med en eurasier og lever Jeres hvalp op til
forventningerne? Vil I anbefale eurasieren til alle?
Ja. Tja nu er min eurasier mega legesyg og aktiv som jeg ik lige havde forventet . Men en eurasier er en fantastisk hund
og anbefaler alle til at have en.

Hvordan oplever I jeres hvalps indlæringsevne, lydighed og temperament?
Han går til hvalpe træning . Min hvalp Oscar lytter på at hvad jeg siger nu faktisk

Hvilke sjove eller underlige ting laver den i hverdagen? (tygge i arm, ligge i sofa, slæbe ting i haven,
flytte rundt på dyner osv.)
Kravler over under min dynen og hovedet på min pude og får middags lur. Samt spiser han sine kiks foran tv serie . Han
elsker hygge mens han spiser .

Har jeres hvalp knyttet sig til én bestemt i familien eller er den ”alles” hund?
Tja han er knyttet til begge sine forældre . Men nok mest mig ( sin mor )

Hvordan vil I beskrive Eurasieren, hvis folk spørger til den som race?
En fantastisk unik kærlig hund.

Hvordan har I oplevet Hjemmeside/facebookgruppe/hvalpe-TV – hvad er især godt og knap så godt?
Gerne forslag til forbedringer.
Alt har været fint. Husker ik navne

Hvad har vi som opdrætter gjort rigtig og hvad kan vi forbedre/ændre til kommende kuld?
I har gjort godt intet jeg ville ændre på.

Gode råd til kommende hvalpekøbere hos os?
Ikke køb hunde seng eller hunde pude. Køb tykke hunde sele/ de kan bide igennem alt ellers. Start med opdragelsen
med det samme.

Vil I anbefale os som kennel til andre? Uddyb venligst jeres begrundelse herfor.
Ja det vil vi og har anbefalet jer til andre.
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