Dowgar Hill * Pl
British Shorthair Cattery
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOTA
Sprzedający hodowca: Jolanta Jagielska
Adres: Tarnowa 26; 99-200 Poddębice
Tel. 48/608 630 379
e-mail: dowgar@dowgarhill.pl dowgar@silvertabby.pl
Nabywca kota:
PESEL:
Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.
mail:
Podstawowe

dane dotyczące kociaka/kota:

Imię kota: ... OF DOWGAR HILL
Data urodzenia:
Rasa: Kot Brytyjski
Płeć:
Kolor:
Nr rodowodu:
Identyfikator:
Ojciec:
Matka:
Cena kociaka/kota:
Wpłacony zadatek:
Inne ustalenia: pozostała suma w wysokości … zostanie zapłacona w dniu odbioru.
Ustalona data odbioru kota:
Faktyczna data odbioru kota:

WARUNKI UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY KOCIAKA

1. Sprzedający /hodowca/ gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę
jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
Kupujący po dokonanych oględzinach kota nie stwierdza u niego żadnych
objawów chorobowych i wad.
2. Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe.
I szczepienie ...; II szczepienie ...
Należy bezwzględnie kota doszczepić dnia …..

3. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do

sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. W razie
rezygnacji z kota nabywca znajdzie dla niego odpowiedni dom.
4. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zadatkowanego kota w ustalonym
dniu. Po trzech dniach od tego terminu, niezależnie od okoliczności
leżących po jego stronie, z powodu których Nabywca kota nie odebrał,
zadatek za kota przepada a hodowca ma prawo powtórnie kota sprzedać.
Jeżeli ustalony został telefonicznie inny termin odbioru kota to od daty
pierwszego terminu odbioru kota nabywca uiści dodatkowo sumę w wysokości
10 zł/słownie: dziesięć zł/ za każdy dzień zwłoki w odbiorze kota.
5. Jeżeli kot zostanie zwrócony hodowcy (wyłącznie za jego zgodą), z

jakichkolwiek innych przyczyn, nabywca otrzymuje zwrot wpłaconej gotówki
za kota po potrąceniu 75% (siedemdziesiąt pięć)tej sumy, w czasie
ustalonym przez strony.
6. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego

powiadomienia hodowcy o ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia lub
niepokojących innych objawach zauważonych u kota, pod groźbą utraty prawa
do reklamacji kota.
7. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby u kota w przeciągu dwóch

dni od chwili jego wzięcia z hodowli, jeżeli nabywca pragnie mimo
wszystko zatrzymać kota to hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego
wyleczenia. Jeżeli w trakcie leczenia kot padnie u hodowcy, to hodowca
jest zobowiązany dać nabywcy
innego kota lub zwrócić pieniądze. Jeżeli nabywca pragnie samodzielnie
leczyć kota to hodowca ma prawo wskazać swojego zaufanego lekarza, u
którego kot ma być leczony bez względu na miejsce zamieszkania Nabywcy.
Jeżeli Nabywca nie zastosuje się do tego to hodowca jest zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialności za kota a więc nie zwraca Nabywcy kosztów
leczenia kota, jak również nie zwraca pieniędzy za padniętego kota.
Tylko ukryte wady genetyczne stwierdzone u kota podlegają reklamacji (np.
HCM, PKD) pod warunkiem, że są zdiagnozowane a w razie padnięcia kota są
potwierdzone sekcją zwłok kota dokonaną w wyspecjalizowanej jednostce
weterynaryjnej. Nie podlegają reklamacji inne zaistniałe stany chorobowe
zakupionego kota, jeżeli te choroby kot nabył w trakcie pobytu u Nabywcy.
Nie podlegają reklamacji takie choroby kota, którym hodowca nie był w
stanie przeciwdziałać, zabezpieczyć kota przed zachorowaniem lub medycyna
weterynaryjna jest jak dotychczas bezsilna - np. rak, SUK, FIP.
8. Sprawy sporne nie przewidziane niniejszą umową rozpatrywać będzie

właściwy sąd powszechny w miejscu zamieszkania hodowcy.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

dla każdej ze stron.
Data Poddębice
Podpis hodowcy

............

Podpis nabywcy

.............

