UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOTA
zawarta w Warszawie, dnia …...................... r.
Hodowca- sprzedający:
Hodowla Emerald Moon, Katarzyna Małecka-Lewandowska
ul. Wojciechowskiego 21, 02-495 Warszawa
tel.: +48 502 268 454, e-mail: kikobandziorek@gmail.com
Nabywca kota – kupujący:
Imię i Nazwisko: ...............................…
Adres: ...................................................
tel.: .....................................…........….
e-mail: ......................................…........
Podstawowe dane dotyczące kota:
Rasa: ..........................................…….
Płeć: ...................................................
Imię kota: ............................………...
Data urodzenia: .........................…….
Nr mikrochip: ..............……………...
Nr rodowodu: ……………………….
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§1
Terminy i płatności
Cena sprzedaży kota: ........................... PLN (słownie: ........................................................................... PLN)
Kwota zaliczki: ........................... PLN (słownie: ................................................................................... PLN)
Nabywca wpłaca zaliczkę na konto bankowe Hodowcy o numerze:
............................................................................................... do dnia ........................... r.
W przypadku rezygnacji z kota przez Kupującego, zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz
Hodowcy.
Kupujący ma obowiązek odbioru kota do dnia ..........................r. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze
kota we wskazanym terminie, uznaje się, że Kupujący zrezygnował z zakupu kota. Zaliczka za kota
przepada na rzecz Hodowcy i Hodowca ma prawo wystawić kota ponownie na sprzedaż.
Zapłata całej kwoty sprzedaży następuje najpóźniej w dniu odbioru kota.
§2
Odpowiedzialność Nabywcy
Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami,
oddany do laboratorium lub do schroniska, nie będzie przetrzymywany w klatce i pozostawiany bez opieki
dłużej niż dwa dni.
W razie konieczności rezygnacji z kota Nabywca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Hodowcę.
Ponadto Nabywca zobowiązuje się, że znajdzie kotu odpowiedni dom, albo nieodpłatnie zwróci Hodowcy.
W przypadku chęci dalszej odsprzedaży kota, prawo pierwokupu ma Hodowca.
Złamania tego paragrafu przez Nabywcę, skutkuje utratą przez niego prawa własności do nabytego kota
i obowiązkiem przekazania go Hodowcy, a kwota zapłaty za kota przepada na rzecz Hodowcy.
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§3
Wystawy
1. Hodowca sprzedaje w/w kota jako kastrat wystawowy / niewystawowy*.
2. Hodowca nie odpowiada za przyszłe sukcesy lub porażki wystawowe sprzedanego kota.
§4
Obowiązki Hodowcy
1. W dniu odbioru kota Hodowca przekazuje Nabywcy książeczkę zdrowia kota oraz jego rodowód.
2. Hodowca poinformuje Nabywcę o nawykach żywieniowych kota oraz o zasadach jego pielęgnacji.
3. W przypadku, gdy organizacja, w której jest zrzeszony Hodowca nie zdążyła wystawić rodowodu dla kota
do dnia jego odbioru, Hodowca przekaże Nabywcy rodowód niezwłocznie po jego otrzymaniu osobiście lub
listem poleconym, a rubryki umowy dotyczące nr rodowodu Nabywca i Hodowca uzupełnią sami.
§5
Wady
1. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób
pasożytniczych (odrobaczony). Kot wykazuje / nie wykazuje* żadnych wad genetycznych i anatomicznych.
2. Kot posiada wady genetyczne lub anatomiczne (jakie?):
.............................................................................................................................................................................
....................
3. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni od momentu zakupu kota
od Hodowcy. 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
oryginałów dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę kota. Nabywca dowozi kota do Hodowcy
na swój własny koszt. Hodowca ma prawo do niezależnej opinii weterynaryjnej i w przypadku nie
potwierdzenia się diagnozy poprzedniego lekarza weterynarii ma prawo zażądać zwrotów kosztów badań
lekarskich i analitycznych dokonanych przez niego.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego.
Kwestie sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Hodowcy.
2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach, a każda strona niniejszej umowy zostaje
zaparafowana przez Nabywcę i Hodowcę.

PODPIS HODOWCY

PODPIS NABYWCY

…...............................................

…..........................................

* niepotrzebne skreślić
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