UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA/KOTA*
dnia
Sprzedający - hodowca:
Hodowla:
Nazwisko i imię:
Adres:
Tel./ e-mail:
Nabywca kota:
Imię i nazwisko:
Adres:
Tel./ e-mail:
Podstawowe dane dotyczące kociaka/kota*:
Rasa:
Imię kota:
Ojciec:
Cena kociaka/kota*:

Płeć:

Kolor:
Nr rodowodu:
Matka:
Wpłacony zadatek:

Data urodzenia:

Ustalona data odbioru kota:
Faktyczna data odbioru kota:

WARUNKI UMOWY KUPNA -SPRZEDAŻY KOCIAKA/KOTA *
1. Sprzedający /hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych. Kot nie
wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych. Kot posiada wady genetyczne lub anatomiczne /* Jakie?.
Kupujący po dokonanych oględzinach kota nie stwierdza u niego
: żadnych objawów chorobowych / stwierdza objawy chorobowe /* jakie
Pomimo stwierdzonych jw. wad / choroby /* u kota Nabywca pragnie go nabyć na własną odpowiedzialność.
2. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe szczepionką
w dniu:
I szczepienie

II szczepienie

Kot musi być doszczepiony w dniu

3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów FeLV, FIV oraz FIP. Kot na zlecenie kupującego może zostać poddany kontroli
weterynaryjnej i przeprowadzeniu testów FeLV i FIV. Koszty badań i testów pokrywa nabywca. Nabywca wyraża chęć na powyższe : TAK ? NIE
/* Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni od momentu odebrania kota z hodowli. Jeżeli w tym czasie
weterynarz wykryje u kota jakąś chorobę bądź wadę, kot może zostać zwrócony hodowcy. Hodowca, przed zwrotem pieniędzy nabywcy, ma
prawo zażądać wszelkich dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota.
4. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia hodowcy o ewentualnym pogorszonym stanie zdrowia lub
zauważonych niepokojących objawach u kota, pod groźbą utraty możliwości reklamacji kota.
5. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby kota w przeciągu trzech dni od daty jego nabycia, jeżeli nabywca, pomimo choroby kota, pragnie
go zatrzymać, hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego wyleczenia. W takim przypadku, jeżeli kot padnie, hodowca daje nabywcy innego
kota lub zwraca pieniądze w całości. Jeżeli nabywca pragnie samodzielnie leczyć kota to automatycznie hodowca zwolniony jest z wszelkiej
odpowiedzialności za kota. W takim przypadku hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia kota i do ewentualnego zwrotu
pieniędzy w razie padnięcia kota u nabywcy w trakcie jego leczenia.
6. Hodowca oświadcza, że kociaka/kota w dniu sprzedaży ocenia jako kota: a) wyłącznie do kastracji /pozahodowlanego/, b) hodowlanego, c)
Jeżeli kot
wystawowego i hodowlanego, d) inne ustalenia*.
przeznaczony jest wyłącznie do kastracji, kupujący zobowiązany jest do wykastrowania kota w wieku od dziewiątego do dwunastego miesiąca
życia kota, a kota dorosłego do 30 dni od chwili jego nabycia.
7. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub do schroniska. W razie
konieczności rezygnacji z kota nabywca znajdzie mu odpowiedni dom.
8. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zadatkowanego kota w ustalonym dniu. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie
od okoliczności, z powodu których kota nie odebrano, jeżeli nie został telefonicznie ustalony inny termin odbioru kota, zadatek za kota nie
podlega zwrotowi w całości , a kot przechodzi na własność hodowcy, który może powtórnie go sprzedać. Jeżeli ustalony został telefonicznie
inny termin odbioru kota, to od daty pierwszego terminu odbioru kota nabywca uiści dodatkowo sumę w wysokości
zł /słownie:

zł/ za każdy dzień zwłoki w odbiorze kota.

9. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a nabywca nie wyraża
chęci na zakup z hodowli innego kota.

10. Jeżeli kot zostanie zwrócony hodowcy /wyłącznie za jego zgodą/ z jakichkolwiek innych przyczyn, nabywca otrzymuje zwrot wpłaconej
gotówki za kota po potrąceniu 30% tej sumy, w czasie ustalonym przez strony.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
/* - niepotrzebne skreślić
Podpis hodowcy

Podpis nabywcy

Data

