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UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY
KOCIAKA - KOTA BRYTYJSKIEGO WYKASTROWANEGO

Warszawa,  dnia ......................................................

Informacja o Hodowcy:
Nazwisko i imię KRYSTYNA SZCZĘŚNIEWICZ
Nazwa hodowli MOON RIVER*PL
Adres zamieszkania Polska, 04-087 Warszawa, Igańska
Kontakt telefoniczny +48 22 251 22 54 kom.  +48 510 496 683
Kontakt e-mail’owy cattery@kotbrytyjski.pl http://www.kotbrytyjski.pl
Związek felinologiczny Polski Związek Felinologiczny http://www.pzf.pl

Informacja o Nabywcy:

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail’owy

Informacja o zakupionym  kocie:

Imię kota: MOON RIVER*PL

Rodzice:
Ojciec:

Matka:

Data urodzenia: Płeć: kocur - kotka
Rasa
Kolor

Brytyjski krótkowłosy-długowłosy
NIEBIESKI - LILIOWY Nr rodowodu: PL PZF LO

Nr czip: Nr paszportu:

Informacja o transakcji zakupu-sprzedaży
Miejsce i data
sprzedaży Warszawa,  dnia

Warunki finansowe
Cena kota Cena kastracji Wpłacony zadatek Pozostało do zapłaty

Pokwitowanie hodowcy odbioru pieniędzy
Otrzymałam

Nabywca wraz z
kotem otrzymuje

rodowód, komplet szczepień z wpisem do książeczki szczepień, czip, wyprawka: pokarm (suchy
+ puszka),  zabawki, ew. pampers na daleką drogę

Pokwitowanie odbioru kota, dokumentów, wyprawki
Otrzymałem/-łam bez zastrzeżeń

mailto:cattery@kotbrytyjski.pl
http://www.kotbrytyjski.pl
www.pzf.pl
mailto:cattery@kotbrytyjski.pl
http://www.kotbrytyjski.pl
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WARUNKI UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY KOCIAKA / KOTA

Data odbioru kota z hodowli .............................................................................

1. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od
chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Kupujący po dokonanych oględzinach kota stwierdza, że otrzymuje kota od hodowcy w doskonałym stanie
fizycznym i psychicznym i nie ma do kupowanego kota żadnych zastrzeżeń

2. Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe a potwierdzenia szczepień, odrobaczenie i zabieg
kastracji  znajdują się w książeczce zdrowia kota, którą wraz z rodowodem otrzymuje Nabywca.

3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest przetestowana i wolna od wirusów FeLV i FIV. Kot na
zlecenie Nabywcy i na jego koszt może zostać poddany kontroli weterynaryjnej i przeprowadzeniu testów
na FeLV i FIV w przeddzień wydania kota z hodowli..
Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 2 (dwa) dni robocze od chwili odebrania
kota z hodowli. Wykrycie wady lub stwierdzenie ciężkiej choroby u kota w trakcie tego badania
zobowiązuje hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty za kota lub do wymiany kota na innego po przekazaniu
przez Nabywcę wszystkich dokumentów potwierdzających jego prawo do reklamacji kota. Reklamacji nie
podlega ew. lekka infekcja kota spowodowana stresem związanym ze zmianą domu.

4. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia hodowcy o
ewentualnym zachorowaniu kota lub niepokojących innych objawach zauważonych u kota, pod groźbą
utraty prawa do reklamacji kota.
W razie wystąpienia niespodziewanej poważnej 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.

5. Hodowca udziela Nabywcy dwutygodniowej gwarancji na zakupionego kota, który to termin

upływa w dniu ............................................................................................................
W czasie dwutygodniowej gwarancji Nabywca może zrobić kotu wszelkie badania i testy na własny koszt w
tym również test genetyczny na PKD tj. torbielowatość nerek.

Bezwzględnym warunkiem uznania przez hodowcę złożonej reklamacji na kota jest jego pełna identyfikacja
(podany numer czipa) uwidoczniona we wszystkich dokumentach weterynaryjnych stwierdzających
zasadność tej reklamacji.
Reklamacja kota może być zgłoszona przez Nabywcę pod warunkiem, że wszelkie jego roszczenia są
potwierdzone badaniami a w razie padnięcia kota są potwierdzone sekcją zwłok kota dokonaną w
wyspecjalizowanej jednostce weterynaryjnej z podaniem pełnej identyfikacji kota (czip). Ewentualna sekcja
zwłok kota odbywa się na koszt Nabywcy.
Jeżeli hodowca uzna reklamację to zwrotowi podlega wyłącznie suma wpłacona za kota, bez poniesionych
jakichkolwiek innych kosztów związanych z diagnozowaniem, leczeniem kota czy dokonanymi operacjami
kota. Przy uznaniu reklamacji Nabywca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokumentów kota
(rodowód, książeczka szczepień, umowa).
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.
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6. Nabywca kota oświadcza, że troskliwie zaopiekuje się kotem i że kot nie będzie w przyszłości
porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. W razie
rezygnacji z kota Nabywca znajdzie dla niego odpowiedni dom po zawiadomieniu o tym fakcie hodowcy.

7. 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

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

9. Jeżeli kot zostanie zwrócony hodowcy (wyłącznie za jego zgodą), z jakichkolwiek innych przyczyn,
Nabywca otrzymuje zwrot wpłaconej gotówki za kota w czasie ustalonym przez strony nie później niż w
terminie 6-ciu miesięcy po potrąceniu od tej sumy wartości wpłaconej zaliczki (lub ustalonejgo i
opublikowanego na stronie internetowej zadatku 1000 zł).

10. Inne dodatkowe indywidualne ustalenie pomiędzy stronami nie zawarte w powyższych punktach
umowy:

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

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

11. W razie spraw spornych, strony zobowiązują się do polubownego ich załatwiania.

12. Sprawy sporne nie przewidziane niniejszą umową a nie rozwiązane w sposób polubowny
rozpatrywać będzie właściwy sąd powszechny zgodnie z prawem polskim w miejscu zamieszkania
hodowcy.

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis hodowcy ........................................... Podpis Nabywcy .............................................

Warszawa, dnia ....................................................




