
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA
zawarta dnia …. ...

Sprzedający kociaka – Hodowca:
Hodowla: Pareno*PL – zarejestrowana w Polskim Związku Felinologicznym (PZF) pod auspicjami World Cat 
Federation (WCF) oraz Unii Felinologii Polskiej (UFP)
Imię i nazwisko: Ewelina Florczyńska 
Adres: ...................
Tel. 602-844-040 e-mail: pareno@tlen.pl
Strona internetowa: www.pareno.pl 
Konto bankowe: ..……………...

Kupujący kociaka – Nabywca: 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Tel.                                                  e-mail: 

Podstawowe dane dotyczące kociaka:
Imię kota: (….) PARENO *PL Płeć: …………..
Data urodzenia: ……………...
Rasa: BRI  (BLH) Kolor: ………………...
Nr rodowodu: …………       Nr Chip: ………….

Cena kociaka:    2000        zł Wpłacony zadatek: 800 zł

Data odbioru kociaka:  ….. ………….

WARUNKI UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY KOCIAKA
1. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kociaka przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy, wolny od chorób

zakaźnych i pasożytniczych. Kociak nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych. 
Nabywca po dokonanych oględzinach kociaka nie stwierdza u niego żadnych objawów chorobowych i wad. 

2. Kociak został zaszczepiony przeciw chorobom wirusowym oraz odrobaczony stosownie do wieku zgodnie z 
informacjami zawartymi w książeczce zdrowia, którą Hodowca przekazał Kupującemu wraz z niniejszą 
umową.

3. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od wirusów FeLV i FIV.

4. Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest wolna od  PKD (polycystic kidney – wielotorbielowatość nerek) a
Rodzice  Kociaka  posiadają  badania  genetyczne  DNA  stwierdzające  genotyp  N/N  –  badanie  genetyczne
polegające na sekwencjonowaniu i analizie HRM eksonu 29 genu PKD. Nie stwierdzono mutacji w żadnym
allelu, co oznacza, że dziecko przebadanych rodziców jest również wolne od PKD. 

5. Kot na zlecenie nabywcy i na jego koszt może zostać poddany wszelkim badaniom i testom, w tym testom
genetycznym.

6. Nabywca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  hodowcy  o  ewentualnym  pogorszeniu  stanu  zdrowia  lub
niepokojących innych objawach zauważonych u kota w okresie trzech miesięcy od daty odbioru kota.

7. Hodowca oświadcza że w dniu sprzedaży ocenia kociaka jako:

- kastrat  (pozahodowlany) z prawem */bez prawa */ wystawiania 

8. Kociak  został  poddany  zabiegowi  kastracji/sterylizacji  co  jest  potwierdzone  wpisem  w  książeczce
zdrowia



9. Nabywca zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków: kociak będzie miał dobrą opiekę, będzie
obdarzany częstą  i  czułą  uwagą,  będzie  miał  wykonywane  wszystkie  konieczne  zabiegi  pielęgnacyjne  dla
utrzymania go w doskonałym stanie

a) kociak będzie regularnie odrobaczany oraz poddawany wszystkim niezbędnym szczepieniom i niezbędnym
badaniom weterynaryjnym

b) kociak będzie otrzymywał prawidłową karmę i będzie miał zawsze dostęp do świeżej wody

c) kociak nie będzie przebywał w ciasnej klatce; będzie miał zapewnione wystarczająco dużo miejsca do
swobodnego poruszania się

d) kociak nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, oddany do laboratorium lub schroniska. 

10. Nabywca, w miarę możliwości,   będzie  informował Hodowcę m. in. o rozwoju, stanie zdrowia kociaka i
będzie przesyłał jego zdjęcia. Jednocześnie Nabywca zezwala na upublicznianie przesłanych zdjęć kota na
stronie internetowej hodowli, z której został zakupiony oraz na fanpage Hodowcy

11. Hodowca oświadcza że zgodnie z Kodeksem Cywilnym Nabywcy przysługuje prawo do rękojmi wynikające z
niniejszej  Umowy.  Rękojmia  obejmuje  wady  genetyczne  i  wrodzone,  które  ujawnią  się  w ciągu roku  od
zawarcia Umowy, a o których nie było wiadomo w dniu sprzedaży Kociaka. Rękojmi nie podlegają choroby
nabyte od dnia zawarcia umowy.

12. Hodowca pomimo pkt 11 i  ponad zapisy o prawie rękojmi w Kodeksie Cywilnym udziela dodatkowej,  60
dniowej rękojmi w przypadku zachorowania Kociaka na FIP (feline infectious peritonitis – zakaźne zapalenie
otrzewnej  kotów).  Nabywca  zobowiązuje  się  w  takim  przypadku  do  natychmiastowego  zawiadomienia
Hodowcy  o  diagnozie  oraz  dołożenia  wszelkich  starań,  by  lekarz  weterynarii  potwierdził  FIP na  piśmie,
korzystając z odpowiednich metod diagnostycznych dających jednoznaczną odpowiedź. Nabywca oświadcza,
że ma świadomość, że FIP  to „choroba stresu” a tym samym spadku odporności. Nabywca zobowiązuje się do
zapewnienia komfortu psychicznego przyjętego do domu Kociaka i odpowiednią jego adaptację do nowych
warunków po zmianie domu.

13. Hodowca pomimo pkt 11 i ponad zapisy o prawie rękojmi w Kodeksie Cywilnym udziela dodatkowej rękojmi
na  okres jednego  roku w  przypadku  zachorowania  Kociaka  na  HCM  (hypertrophic  cardiomyopathy  –
kardiomiopatia  przerostowa).  Nabywca  zobowiązuje  się  w  takim  przypadku  do  natychmiastowego
zawiadomienia Hodowcy o diagnozie oraz dołożenia wszelkich starań, by lekarz weterynarii o specjalności
kardiolog  potwierdził  HCM  na  piśmie,  korzystając  z  odpowiednich  metod  diagnostycznych  dających
jednoznaczną odpowiedź. Nabywca oświadcza, że rozumie specyfikę choroby, i fakt, że nie istnieją badania
genetyczne  dla  kotów  brytyjskich  i  jedyną  formą  diagnostyczną  jest  okresowo  wykonywane  badanie
echokardiograficzne. Hodowca zapewnia, że Rodzice Kociaka są wolni od HCM i są poddawani regularnym
badaniom. Nabywca zapewnia, że wykona badanie echokardiograficzne Kociakowi po ukończeniu jednego
roku życia.

14. Hodowca oświadcza że po zachipowaniu kociaka zarejestruje chip w największej polskiej bazie Safe Animal
oraz  w  międzynarodowej  bazie  EuroPetNet.  Wszelkie  zmiany  danych  w  tych  bazach  są  możliwe  za
pośrednictwem hodowcy w każdym czasie oraz są bezpłatne. 

15. W razie, gdyby Nabywca nie mógł zapewnić należytej opieki kotu, powinien znaleźć dla niego odpowiedni
dom – po uprzednim powiadomieniu Hodowcy. Hodowca zobowiązuje się do wszelkiej pomocy i aktywności
w poszukiwaniach nowego domu dla kota.

16. W przypadku złamania przez Nabywcę pkt 9,10 i 15 niniejszej umowy, Hodowcy przysługuje prawo żądania
od Nabywcy rekompensaty w wysokości 5.000 zł. Kwota ta zostanie przekazana Fundacji działającej na rzecz
bezdomnych zwierząt.

17. Nabywca otrzymuje od Hodowcy: rodowód kociaka, książeczkę zdrowia kociaka, informację o pielęgnacji i
żywieniu, wyprawkę (m. in. karma na pierwsze dni w nowym domu, zabawki).

18. Podpisując umowę, Nabywca potwierdza, że ją przeczytał, poznał jej zawartość i zgadza się z nią.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie
sprawy sporne rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Hodowcy. 

20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
PODPIS HODOWCY PODPIS NABYWCY

*/ niepotrzebne skreślić


	Data odbioru kociaka: ….. ………….

