DUCH NILU – HODOWLA KOTÓW RASOWYCH

WARUNKI UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY 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.
2. Hodowca oświadcza, że Kot został dwukrotnie zaszczepiony na choroby wirusowe. Kot został
odrobaczony.
3. Hodowca oświadcza, że Kot stanowi jego własnośd i pochodzi z jego Hodowli.
4. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby u Kota w przeciągu trzech dni od chwili wzięcia
z hodowli, jeżeli Nabywca pragnie go zatrzymad, Hodowca ma prawo zażądad zwrotu Kota
celem jego wyleczenia. Jeżeli w trakcie leczenia Kot padnie u Hodowcy, to Hodowca jest
zobowiązany dad Nabywcy innego kota lub zwrócid pieniądze. Jeżeli Nabywca pragnie
samodzielnie leczyd kota, to Hodowca jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za tegoż
Kota, a więc nie zwraca Nabywcy kosztów leczenia kota, jak również nie zwraca pieniędzy w
razie padnięcia kota w trakcie leczenia u Nabywcy.
5. Hodowca oświadcza, że w dniu sprzedaży ocenia kota jako wystawowego i hodowlanego.
6. Nabywca po dokonanych oględzinach nie stwierdza u niego żadnych objawów chorobowych
i wad anatomicznych.
7. 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.
8. Nabywca zobowiązany jest do wystawiania Kota na wystawach.
9. Nabywca otrzymał od Hodowcy rodowód oraz książeczkę zdrowia.
10. Nabywca Kota oświadcza, że Kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu zoologicznego,
wystawiony na aukcji internetowej, oddany do laboratorium lub do schroniska.
11. Nabywca zobowiązuje się przynajmniej raz w roku poinformowad Hodowcę o stanie zdrowia,
rozwoju psychicznym i fizycznym kota, a także o osiągnięciach wystawowych.
12. Nabywca w przypadku chęci zbycia Kota osobom trzecim powiadomi o tym fakcie Hodowcę
i uzgodni z nim warunki sprzedaży, poda miejsce pobytu Kota i dane właścicieli.
13. W sprawach nieunormowanych powyższą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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