
UMOWA PRZEKAZANIA PSA

    zawarta dnia ...................  w Nowym Sączu
    pomiędzy :  Hodowla  Sądecka Fantazja FCI
                        Imię nazwisko :....................................................
                        adres : ...........................................................
                        e-mai :
                        tel :
                        zwaną dalej Hodowcą 
    a                  P. 
                        zam.
                        Tel. 
                        E-mail: 
    zwanym/ą  dalej Nabywcą.
    Umowa dotyczy przekazania suki / psa rasy Cocker Spaniel Angielski 
    o imieniu ........................... i przydomku hodowlanym  SĄDECKA FANTAZJA  
    o umaszczeniu ..................................................,  urodzonego dnia ...........................
    oznaczonego z lewej strony szyi mikrochipem  o numerze  ........................................
    zwanej w dalszej części umowy psem.

     Strony ustalają wartość Psa na kwotę ................ zł (słownie:...................................zł), 
     płatne przy odbiorze psa.
     Hodowca w dniu odbioru..............., przenosi na rzecz Nabywcy własność psa opisanego powyżej.

1. Hodowca oświadcza, że jest właścicielem hodowli psów rasowych ,,SĄDECKA FANTAZJA'', 
    zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce  pod numerem 6158/S  i działającej zgodnie 
    z regulaminem Związku Kynologicznego w Polsce.
    
    Pies będący przedmiotem niniejszej umowy pochodzi z jego hodowli, jest wolny od wad prawnych 
    oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies 
    i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia. Był dotychczas wychowywany z dołożeniem    
    wszelkich starań tak, aby zapewnić mu prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny. 
    
    Krycie rodziców psa odbyło się w określonych przez Regulamin Hodowli warunkach 
    i zostało zarejestrowane Kartą Krycia  w Nowotarskim oddziale ZKwP. 
    Miot (.... szczeniąt – .... suczki i ... psy) został zarejestrowany Kartą Miotu ............
    w Nowotarskim  oddziale ZkwP.  Przegląd miotu został dokonany dnia .............. 
    przez upoważnionych przedstawicieli Związku Kynologicznego w Polsce.

2. Hodowca oświadcza, że przekazuje Nabywcy psa w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej,
    zaszczepionego i odrobaczonego (w/g Książeczki Zdrowia Psa), jednocześnie informuje, 
    że wady w uzębieniu lub inne wady niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania 
    oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.
    Nabywca oświadczenie hodowcy przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera 
    w dobrym stanie zdrowia i kondycji.

3. Nabywca oświadcza, że:
    Nie jest pośrednikiem przy tym zakupie i że odebrany na podstawie n/n umowy pies 
    nie będzie odsprzedany ani  przekazany komukolwiek, a zwłaszcza do żadnego pośrednika 
    w handlu zwierzętami, jak również że zakupiony pies nie będzie używany do walk psów. 
    Ma wystarczające wiadomości, umiejętności lub też takie wiadomości zobowiązuje się 
    na bieżąco uzupełniać.
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4. Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub psychiczne psa, które są związane 
    z jego późniejszym nieodpowiednim wychowaniem, żywieniem, pielęgnacją oraz warunkami, 
    w jakich przebywa od chwili przekazania go Nabywcy.

5. Nabywca zobowiązuje się do:
    Zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej, prawidłowego, odpowiednio zbilansowanego żywienia 
    (odpowiedniego do wieku ), właściwej, systematycznej pielęgnacji sierści (grooming),utrzymania, 
    zapewnienia odpowiedniego miejsca w mieszkaniu oraz nie przemęczania psa ćwiczeniami 
    (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem pierwszego roku życia.
    Regularnych szczepień i odrobaczeń, zabezpieczania przed kleszczami i pchłami.

6. Nabywca oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji kynologicznej ( poza członkostwem 
    w Związku Kynologicznego w Polsce ), oraz przez cały okres życia psa nie będzie członkiem 
    żadnej organizacji kynologicznej ( z wykluczeniem Związku Kynologicznego w Polsce ).

7. Nabywca zobowiązuje się do:
    Ewentualnego wykorzystywania Psa w hodowli zgodnie z regulaminem Związku Kynologicznego w Polsce. 
    Zobowiązuje się nie dopuszczać swojego psa do kryć do momentu  zakwalifikowania go jako psa 
    reproduktora  w/g regulaminu Związku Kynologicznego w Polsce  oraz kojarzyć swoje zwierzę wyłącznie 
    z  przedstawicielami rasy Cocker Spaniel Angielski , posiadającymi minimum 
    uprawnienia hodowlane Związku Kynologicznego w Polsce i zarejestrowanymi w ZkwP.
    Ewentualnego wykorzystania w hodowli Suki zgodnie z regulaminem Związku Kynologicznego w Polsce. 
    Zobowiązuje się nie dopuszczać swojej suki do rozmnażania do momentu  zakwalifikowania jej jako suki
    hodowlanej i ukończenia przez nią 24 miesięcy. Kojarzyć swoje zwierzę wyłącznie z  przedstawicielami  
    rasy Cocker Spaniel Angielski , posiadającymi minimum  uprawnienia hodowlane 
    Związku Kynologicznego w Polsce i zarejestrowanymi w ZkwP
    Dodatkowo : Suka może mieć nie więcej niż trzy mioty w życiu i nie częściej niż co półtora roku.

8. Hodowca zobowiązuje się udzielać Nabywcy wszelkich rad i wskazówek związanych ze zdrowiem, 
    żywieniem i wychowaniem psa, a także z ewentualną dalszą hodowlą.

9. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania kontaktu z Hodowcą, a w szczególności do informowania 
   go o rozwoju i stanie zdrowia psa co najmniej raz w roku oraz do przekazywania fotografii psa 
   w czasie jego rozwoju.

10. Nabywca zobowiązuje się zapewnić Hodowcy (na jego prośbę), bądź osobie przez niego upoważnionej, 
      możliwość sprawdzenia warunków, w jakich przebywa Pies.

11. Nabywca zobowiązuje się powiadomić Hodowcę o każdorazowej zmianie adresu i ewentualnym
      zgonie psa. Zobowiązuje się również do poinformowania pisemnie Hodowcy o zamiarze przeniesienia
      własności  psa na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nabywca powinien wykonać powyższy obowiązek 
      na co najmniej 7 (siedem) dni przed zawarciem umowy, o której mowa w niniejszym   punkcie. 
      Hodowca ma 7 (siedem) dni od momentu otrzymania informacji o zamiarze przeniesienia własności Psa 
      na skorzystanie z prawa pierwokupu:
      a) w terminie do ukończenia przez psa 3 miesięcy życia za kwotę pomniejszoną o 1/3 wartości psa;
      b) w terminie od 3 do 6 miesięcy życia psa za kwotę równą 10% wartości psa;
      c)w terminie powyżej 6 miesięcy życia psa za kwotę 1zł;
   
    Hodowca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od Nabywcy informacji o zamiarze przeniesienia 
    własności psa, składa Nabywcy oświadczenie na piśmie o wykonaniu prawa pierwokupu. 
    Brak złożenia oświadczenia w przepisanym siedmiodniowym terminie poczytywany jest za odstąpienie 
    od realizacji prawa pierwokupu.
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     W przypadku niewypełnienia przez Nabywającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa 
    w pkt.11 Umowy, Hodowca jest uprawniony do naliczenia na Nabywającego kary umownej w wysokości    
    ceny zakupu Psa, płatnej w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty.

12. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym. Strony Umowy zgodnie oświadczają,
      iż warunek rozwiązujący uważa się ze spełniony w przypadku gdy:
      a) Nabywający traktuje psa w sposób naruszający przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
      o ochronie zwierząt, 
      b) Nabywający wykorzystuje Psa w hodowli niezgodnie z regulaminem Związku Kynologicznego w 
      Polsce lub niezgodnie z zapisami niniejszej umowy.
      W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, Umowa rozwiązuje się ze skutkiem 
      natychmiastowym. 
      W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym Nabywający jest zobowiązany zwrócić Hodowcy Psa, 
      natomiast Hodowca jest zobowiązany do zwrotu Nabywającemu ceny, o której mowa w pkt. 11 Umowy.
    
    Obie strony zobowiązują się do realizacji wymienionych powyżej wzajemnych zobowiązań.
    Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 
     ponosi Nabywca.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
    i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

    Dokumenty w załączeniu :
    a) metryka 
    b) książeczka zdrowia psa
    c) kopie rodowodów rodziców       
                           

                           

                              HODOWCA                                                                                   NABYWCA
                                   
                      
           ......................................................................                             ...........................................................................
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