UMOWA KUPNA KOTA
zawarta dnia ….................... roku we Wrocławiu
Umowa zawarta pomiędzy:
Panią: Dorotą Szadurską
Zamieszkałą we Wrocławiu, ul Bolesława Chrobrego
Nr dowodu osobistego:
Tel. +48 792 927 451
e-mail: dorszka@agiliscattus.pl
Strona www: https://agiliscattus.pl
zwaną dalej „Hodowcą”, a:
Panią:
Zamieszkałą w:
Nr dowodu os.:
Tel.
e-mail:
zwanym(ą) dalej „Nabywcą”
Przedmiotem umowy jest sprzedaż kociaka rasowego.
Rasa: Brytyjski Krótkowłosy
Płeć:
Data urodzenia:
Nr rodowodu:
Chip:
Kolor:
Kod EMS:
Imię kota:
Ojciec:
Matka:

Strony ustalają cenę nabycia w/w kota na ….................. zł, płatne przy odbiorze / na konto.
Hodowca zobowiązuje się do sprzedaży kota wraz z ustaloną dokumentacją dotyczącą jego pochodzenia
oraz stanu zdrowia, a Nabywca zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej wyżej ceny i odebrania kota oraz
zapewnienia mu warunków życia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

1. Osoba podpisująca umowę zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za nabyte zwierzę. Wobec
zakupionego zwierzęcia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje Nabywcę przestrzeganie Ustawy o
Ochronie Zwierząt oraz ustalenia poniższej umowy.
2. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on według jego wiedzy klinicznie zdrowy i wolny
od chorób pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
3. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe.
I szczepienie - szczepionką: PUREVAX w dniu:
II szczepienie - szczepionką: PUREVAX w dniu:
4. Nabywca zobowiązuje się do corocznego szczepienia zwierzęcia na w/w choroby oraz jak najszybszego kontaktu
z lekarzem weterynarii w przypadku jego choroby.
5. Hodowca zapewnia, iż rodzice w/w kota zostali przebadani na obecność wirusowych chorób zakaźnych –
białaczki kotów (FeLV) oraz zespołu nabytego niedoboru immunologicznego (FIV) i posiada świadectwa zdrowia
z wynikiem ujemnym - wolni od powyższych przypadłości. Rodzice posiadają również certyfikaty poświadczające,
że nie są nosicielami genu odpowiedzialnego za PKD u kotów (wielotorbielowatość nerek), oraz ważne badania w
kierunku HCM ( tutaj daty ostatnich badań dla danego kota ).
6. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby kota w przeciągu trzech dni od daty jego nabycia, Nabywca ma
prawo zwrócić kota w celu jego wyleczenia Hodowcy. Jeżeli kot umrze, Hodowca daje Nabywcy innego kota lub
zwraca pieniądze w całości.
W przypadku wystąpienia niespodziewanej choroby kota w pierwszym roku życia, nie będącej wynikiem
zaniedbania Nabywcy, w wyniku której kot umrze, Hodowca daje Nabywcy innego kota lub zwraca pieniądze w
całości.

7. Nabywca w/w kota zobowiązuje się do kontaktu z Hodowcą przed podjęciem decyzji o eutanazji, a w razie śmierci
do zrobienia sekcji zwłok, jeśli jest taka możliwość w jego miejscu zamieszkania, i przesłania wyników Hodowcy.
8. Nabywca zobowiązuje się do tego, że nie pozbawi kota pazurów, gdyż jest to okrutny sposób okaleczenia
go, równoznaczny z pozbawieniem go temperamentu i zdrowia. Pozbawienie pazurów to okaleczenie
polegające na pozbawieniu kota dużej części palców, co ma wpływ na zdrowie i temperament kota, i w przypadku
amputacji Hodowca nie gwarantuje ani zdrowia, ani odpowiedniego temperamentu kota. Nabywca zobowiązuje
się również, że nie będzie stosował u kota tipsów i innych tego rodzaju wynalazków, uniemożliwiających
kotu prawidłowe, zgodne z naturą korzystanie z pazurów. Nabywca zobowiązuje się, że jedyną akceptowalną
formą ingerencji w kocie łapy jest regularne przycinanie końcówek pazurów.
9. Przedmiotem sprzedaży jest kot towarzyszący niehodowlany – Kot został wykastrowany w dniu …................ .
10.

Nabywca zobowiązuje się, że pod żadnym warunkiem nie odsprzeda, nie odda kota innym osobom, sklepom
zoologicznym, do schronisk, badań medycznych, itd., oraz nie wystawi kota na aukcji.

11. W przypadku niespodzewanych sytuacji losowych, uniemożliwiających zatrzymanie kota, Nabywca zobowiązuje
się do kontaktu w pierwszym rzędzie z Hodowcą. Hodowca zobowiązuje się, że dopełni wszelkich starań, aby
znaleźć kotu nowy dom, Nabywca natomiast zgadza się, że w takim przypadku nie jest możliwa żadna
finansowa rekompensata.
12. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania hodowcy o ewentualnych zmianach adresu zamieszkania.
13. Nabywca zobowiązuje się do używania pełnego imienia i przydomku hodowlanego kota we wszystkich
dokumentach i publikacjach (także internetowych), oraz w trakcie wystaw i innych imprez z udziałem w/w kota.
14.

Nabywca przyjmuje pełną odpowiedzialność za kota, i będzie odpowiednio dbał o jego dobrostan. Nabywca
zobowiązuje się do trzymania kota w domu w czystym i przyjemnym dla niego otoczeniu, nie będzie trzymał go
w klatce, i zapewni mu odpowiednie odżywianie, bezpieczeństwo, opiekę medyczną i towarzystwo. Hodowca
poinformuje odpowiednie służby, jeśli okaże się, ze kot jest zaniedbany lub źle traktowany, z prośbą o jego
odebranie. Zaniedbanie obejmuje, ale nie ogranicza się, do :pozostawiania kota samego bez opieki i ludzkiego
towarzystwa przez okres dłuższy niż 72 godziny, brak podstawowych sanitarnych zabezpieczeń, trzymanie w
klatce, zła dieta, zły stan zdrowia, i jakiekolwiek inne złe warunki. Złe traktowanie obejmuje, ale nie ogranicza
się do, braku odpowiedniego jedzenia, braku wody, i fizyczna przemoc. Hodowca ma prawo obciążyć
kupującego w tym przypadku wszelkimi kosztami leczenia kota wynikającymi z zaniedbania bądź złego
traktowania.

15. Podpisując umowę kupna kota Nabywca potwierdza, że: przeczytał umowę, poznał jej zawartość i zgadza się z
nią, oraz otrzymał wraz z kotem w dniu …...................... książeczkę zdrowia i rodowód.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie
sprawy sporne rozwiązywane będą przez sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście
17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
/* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość, data : Wrocław, dnia …..................................

Podpis Hodowcy ....................................................

Podpis Nabywcy ...............................................................

