UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SZCZENIĘCIA
zawarta w ............................................... dnia ................................................... pomiędzy:
Sprzedającym: ......................................... zamieszkałym w..................................................
i
Kupującym: ......................................... zamieszkałym w ..........................................................
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem amatorskiej hodowli psów rasowych
.........................................., zarejestrowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce
i działającej zgodnie z Regulaminem Hodowli.
§2
Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje psa rasy leonberger, płci ....................................,
oznaczonego po lewej stronie szyi czipem o numerze ..........................................................
o imieniu ..............................................., urodzonego w hodowli Sprzedającego i będącego
jego własnością. Dane o pochodzeniu psa zawarte są w metryce, będącej załącznikiem do
niniejszej umowy.
Strony ustalają cenę psa na .....................................
(słownie ........................................................................................................)
§3
Sprzedający oświadcza, że pies będący przedmiotem umowy jest w dobrej kondycji fizycznej
i psychicznej, jest zaszczepiony i odrobaczony - szczegółowe informacje o szczepieniach
i odrobaczaniu zawarte są w książeczce zdrowia psa, będącej załącznikiem do niniejszej
umowy.
W przypadku gdyby pies w okresie 72 godzin od chwili odbioru go z hodowli wymagał
jakiejkolwiek interwencji weterynaryjnej nie będącej skutkiem wypadku lub też niewłaściwej
opieki nad psem, Sprzedający zobowiązuje się do pokrycia w całości jej kosztów lub do
przyjęcia psa z powrotem za zwrotem całej kwoty zapłaconej przez Kupującego.
§4
Sprzedający oświadcza, że szczenię będące przedmiotem umowy nie posiada w chwili
sprzedaży widocznych wad wrodzonych dyskwalifikujących go jako zwierzę wystawowe
i hodowlane, jednakże o ostatecznej przydatności do hodowli decydować będą wyniki wystaw
i przeglądów uzyskane przez psa po osiągnięciu pełnego rozwoju.
Sprzedający oświadcza, że u rodziców szczenięcia będącego przedmiotem umowy zostały
przeprowadzone następujące badania mające na celu stwierdzenie występowania schorzeń
dziedzicznych typowych dla rasy:
a. OJCIEC:HD/A, ED 0/0, LPN 1 N/N
b. MATKA:HD/A, ED 0/0, LPN1 N/N
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Kopie wyników tych badań zostały przekazane Kupującemu, co Kupujący potwierdza.
W przypadku stwierdzenia u szczenięcia schorzenia dziedzicznego typowego dla rasy do
6 miesiąca życia, Sprzedający zobowiązuje się do: zwrotu Kupującemu części kwoty
zapłaconej za szczenię, pod warunkiem, że hodowca otrzyma opinie dwóch niezależnych
weterynarzy, w tym jednego wskazanego przez hodowcę i zostanie ono
wysterylizowane/wykastrowane – w wysokosci 30% lub przekazania w ręce nabywcy
szczenięcia z innego miotu w przyszłości za darmo.
§5
Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia psu będącemu przedmiotem umowy
należytych warunków rozwoju oraz właściwej opieki weterynaryjnej, a w szczególności
regularnych szczepień oraz badań niezbędnych do stwierdzenia ewentualnych schorzeń
dziedzicznych. Informacja o sposobie żywienia i pielęgnacji szczenięcia a także
o terminach kolejnych szczepień i badań stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. W wypadku rażącego zaniedbania psa (trzymania wyłącznie na dworze, na łańcuchu lub
w kojcu, nie karmienia, braku należytej opieki weterynaryjnej) Sprzedający ma prawo
wystąpić do Kupującego o zwrot psa za zwrotem części (50%) kosztu nabycia. Jeżeli
Kupujący w takiej sytuacji odmówi wydania psa, a równocześnie warunki bytowe psa nie
ulegną poprawie - Sprzedający ma prawo wystąpić przeciwko Kupującemu na drogę
sądową, domagając się zwrotu psa bez odszkodowania oraz zwrotu kosztów
postępowania sądowego.
3. W wypadku kiedy Kupujący nie ma możliwości zapewnienia zwierzęciu warunków
ustalonych w pkt.1 - np. w wyniku wypadku losowego czy z innych przyczyn
Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwierzęcia z powrotem do swojej hodowli:
*na czas niezbędny do poprawy sytuacji Kupującego,
*do czasu znalezienia nowego właściciela
przez okres jaki pies bedzie przebywał u hodowcy koszty jego utrzymania, bedą
odliczone od kwoty należnej Kupującemu za sprzedaż zwierzęcia.
1.

§6
Kupujący zobowiązuje się nie dopuszczać psa do krycia (suki do rozrodu) do momentu
zakwalifikowania zwierzęcia jako psa reproduktora/suki hodowlanej i wykonania badań
w kierunku dysplazji (HD, ED). Po uzyskaniu takiej kwalifikacji Kupujący zobowiązuje się
przestrzegać Regulaminu Hodowli ZKwP, a w szczególności dopuszczać swojego psa do
krycia wyłącznie suk hodowlanych (kryć swoją sukę wyłącznie psami reproduktorami) rasy
leonberger. Krycia reproduktora muszą być konsultowane z hodowcą.Suka hodowlana nie
może miec więcej niż trzy mioty w życiu a reproduktor więcej niż osiem.
§7
W przypadku nie uzyskania przez psa wyników kwalifikujących go do hodowli, Kupujący
zobowiązuje się do skonsultowania z przedstawicielami własnego oddziału ZKwP oraz ze
Sprzedającym zasadności dokonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
W przypadku dopuszczenia do narodzin szczeniąt po psie/suce bez uprawnień hodowlanych
nabywca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 6000 złotych do hodowcy, które ten
przeznaczy na wybraną fundację/schronisko dla zwierząt.
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§8
Sprzedający zobowiązuje się udzielać Kupującemu wszelkich rad i wskazówek związanych
ze zdrowiem, żywieniem i wychowaniem psa.
Kupujący zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu ze Sprzedającym, a w szczególności do
informowania go o rozwoju i stanie zdrowia psa, a także jego osiągnięciach hodowlanych
i wystawowych.
§9
Sprzedający zastrzega sobie prawo pierwokupu psa za cene 50% wartości.
§ 10
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Załączniki do umowy:
Metryka nr .......................... wydana przez ................................................
Książeczka zdrowia psa
Kopie wyników badań rodziców
Informacja o pielęgnacji, wychowaniu, szczepieniach, badaniach itp.
* niepotrzebne skreślić
Adnotacje
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Sprzedający

Kupujący

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

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