Copyrigt Karolina Seidelt Kabrirus*PL
UMOWA KRYCIA KOTKI RASOWEJ ZAWARTA W ……………….
w dniu
Właściciel kotki:

Właściciel kocura:

Hodowla:

Hodowla: Kabrirus*PL

Nazwisko i imię:

Nazwisko i imię: Seidelt Karolina

Nr dow.osob..:

nr dow. osob.:

Adres:

Adres: Wiry

Tel./e-mail:

Tel./e-mail: 609420874 kabrirus@wp.pl
Strona o hodowli: www.kabrirus.pl

Dane kotki:

Dane kryjącego kocura:

Rasa: kotka brytyjska

Rasa: kocur brytyjski

Nr rodowodu:

Nr rodowodu: (PL)FPL LO 40610

Chip nr: …………………………………….

Chip nr: 276098104295525

Kolor EMS:

Kolor EMS: b03

Imię kotki:

Imię kota: IC Sabayone von Klingenstadt*D

Data urodzenia:

Data urodzenia: 19.06.2011

Matka:

Matka: FLOCKCHEN VON DER

Ojciec:

KLINGENSTADT BRI a
Ojciec: GIC WURLITZER IN CONCERT BRI b
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Przedmiotem umowy jest krycie kotki w dniach:
WARUNKI UMOWY KRYCIA KOTKI
1. Właściciele kocura jak i kotki gwarantują, że w dniu krycia oba koty są klinicznie zdrowe i wolne od
chorób pasożytniczych.
2. Właściciel kocura bezwzględnie wymaga następujących ważnych badań klinicznych, genetycznych
kotki: (uzgodnione każdorazowo z właścicielem kotki przed podpisaniem umowy)
3. Właściciel kocura zapewnia, że kocur przeszedł badania genetyczne i kliniczne na: (wyniki i daty
badań konkretnego kocura)
- FelV –
- FIV –
- określenie grupy krwi: B
- HCM – badanie kardiologiczne – 15.10.2012
- PKD – 15.11.2011
których kopie dołącza do niniejszej umowy. Posiada również aktualne, wymagane szczepienia, które
potwierdza paszport kocura.
Właściciel kotki zapewnia, że kotka przeszła badania genetyczne i kliniczne na:
- FelV – wynik negatywny - data badania:
- FIV – wynik negatywny – data badania:
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- HCM – badanie kardiologiczne- …………………. Data badania: ………………………………,
Inne określone przed podpisaniem umowy:
PKD - Data badania:,
Wymaz z pochwy na obecność streptokoków i bakterii coli - Data badania:,
których kopie dołącza do niniejszej umowy. Posiada również aktualne, wymagane szczepienia, które
potwierdza paszport kotki.
4. A*. Strony ustalają ekwiwalent pieniężny za krycie w wysokości:
- w przypadku pełnego miotu, tzn. 4 kocięta i więcej – 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych);
- 3 kociąt – 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
- 2 kociąt – 1000, zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
- 1 kocię - 500,00zł ( słownie: pięćset złotych).
Płatności będą regulowane w dwóch ratach:
- pierwsza w dniu przyjęcia kotki do krycia – 300,00zł (słownie: (trzysta złotych),
płatna przy
przywozie kotki;
- pozostała część, w zależności od liczby kociąt, nie później niż jeden miesiąc po urodzeniu się
kociąt. Właściciel kotki zobowiązuje się uiścić ustaloną kwotę osobiście lub na wskazane w punkcie
13 tej umowy konto bankowe.
B.* Lub strony ustalają inny sposób rozliczenia
1500 zł w przypadku, gdy kociaki zostaną poddane wczesnej sterylizacji/kastracji, w innym
przypadku – 2000 zł.
5. W przypadku, gdy krycie okaże się nieskuteczne, właściciel kotki ma prawo do ponownego jej krycia
(maksymalnie 3 razy). W przypadku, gdy trzy krycia okażą się nieskuteczne, właściciel kocura
zatrzymuje kwotę 300 zł wpłaconą przy przyjęciu kotki do krycia.
6. Właściciel kocura zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby kocur pokrył kotkę. Właściciel
kocura zobowiązuje się dbać o kotkę i o jej bezpieczeństwo w czasie pobytu u kocura.
7. Właściciel kotki zobowiązuje się do powiadomienia właściciela kocura o narodzeniu się kociąt w ciągu
14 dni od daty urodzenia.
8. Właściciel kocura nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas ciąży, porodu
i po porodzie.
9. Właściciel kotki przedstawia ważne skierowanie do krycia, wystawione przez macierzysty związek;
przekazuje właścicielowi kocura kserokopie rodowodu kotki.
10. Właściciel kocura, po otrzymaniu pełnej należności za krycie, dostarcza właścicielowi kotki następujące
dokumenty: kserokopię rodowodu kocura, kserokopie potwierdzenia nostryfikacji przez FPL, kartę
krycia wystawioną przez macierzysty związek oraz kserokopie uzyskanych tytułów.
11. Właściciel kocura wyraża zgodę na dopuszczenie do hodowli tylko i wyłącznie wybitnie rokujących
kotek z tego krycia. Wszystkie kocury z tego krycia zostaną sprzedane jako przeznaczone na kolana –
wykastrowane (wczesna kastracja). Ocena następuje w oparciu o wzorzec rasy i porównanie kociąt.
Sprzedaż kociąt w celach hodowlanych winna być przed zawarciem umowy skonsultowana z
właścicielem kocura kryjącego. Niedopuszczalna jest sprzedaż kociaków wszelkim osobom i
przedsiębiorcom zajmujących się handlem zwierzętami, sprzedaż do ZOO lub przeznaczenie ich dla
celów doświadczalnych, jak też sprzedaż na aukcjach internetowych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
13. Dane do przelewu: nr konta bankowego: 48194010764797886700000000 Credit Agricole.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wyrażam zgodę na powyższe warunki.
Podpis właściciela kotki

Podpis właściciela kocura

………………………….

……………………………

*- skreślić niewłaściwe
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