
 

 

 

UMOWA KUPNA/ SPRZEDAŻY KOTA 

 
 

Zawarta dnia ……………............................ 

 

Hodowca- sprzedający: 

Hodowla: Carski Kot*PL 

www.carskikot.pl 

Imię i Nazwisko: Aneta Sendecka 

Adres....................................................................... 

…............................................................................. 

Tel.: 504 275 976 

e-mail: carskikot@gmail. com 

 

Nabywca kota : 

Imię i Nazwisko: …………………………………. 

Adres: ………………………………………........... 

Tel.:  ………………………………………………. 

e-mail: …………………………… …...................... 

Nr.dowodu osobistego………………………………… 

 

Podstawowe dane dotyczące kota: 

Rasa: Rosyjski Niebieski 

Płeć: ……………...................................................... 

Imię kota: ………...................................................... 

Data urodzenia: ………............................................. 

Nr rodwodu: ………………...................................... 

Nr chipa: .................................................................... 

 

Cena kota: ……………………… słownie: ................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Opłata   rezerwacyjna: …………. słownie: ................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………......... 

 

Konto bankowe: PL 25 1160 2202 0000 0002 6661 5136   Bank Millenium S.A. 

 

 

Warunki umowy: 

  

1. Nabywca kota oświadcza, że kot nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu ze zwierzętami, 

oddany do laboratorium lub do schroniska, nie będzie przetrzymywany   w klatce i 

pozostawiany bez opieki dłużej niż jeden dzień. W razie konieczności rezygnacji z kota 



 

 

Nabywca znajdzie mu odpowiedni dom albo nieodpłatnie zwróci Hodowcy.  W przypadku 

chęci dalszej odsprzedaży kota, prawo pierwokupu ma Hodowca. 

 

2. Nabywca zobowiązuje się do tego, że nie pozbawi kota pazurów, gdyż jest to okrutny 

sposób okaleczenia go, równoznaczny z pozbawieniem go temperamentu i zdrowia.  

Nabywca zobowiązuje się również, że nie będzie stosował u kota tipsów i innych tego 

rodzaju wynalazków, uniemożliwiających kotu prawidłowe, zgodne z naturą korzystanie z 

pazurów. Nabywca zobowiązuje się, że jedyną akceptowalną formą ingerencji w kocie łapy 

jest regularne przycinanie końcówek pazurów. 

 

3. Hodowca sprzedaje w/w kota jako: kot towarzyszący, niehodowlany po zabiegu 

sterylizacji/kastracji.  

 

4. Hodowca nie odpowiada za przyszłe sukcesy lub porażki wystawowe sprzedanego kota.   

 

5. W przypadku rezerwacji kota Nabywca zobowiązany jest do odbioru zarezerwowanego kota 

w ustalonym dniu. 

 

6. Po trzech dniach od upłynięcia terminu odbioru kota, niezależnie od okoliczności, z powodu 

których kota nie odebrano, jeżeli nie został ustalony inny termin odbioru kota, opłata 

rezerwacyjna za kota nie podlega zwrotowi, a kot przechodzi na własność Hodowcy, który 

może powtórnie go sprzedać. 

 

7. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w całości, jeżeli 

transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża chęci na zakup z 

hodowli innego kota. 

 

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

 

9. Nabywca został poinformowany o nawykach żywieniowych kota oraz o jego pielęgnacji. 

 

10. Nabywca ma na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota 3 (trzy) dni od momentu 

odebrania kota z hodowli. Jeżeli w tym czasie weterynarz wykryje u kota jakąś chorobę 

bądź wadę, kot może zostać zwrócony hodowcy. Hodowca, przed zwrotem pieniędzy 

nabywcy, ma prawo zażądać wszelkich dokumentów stwierdzających wadę lub chorobę 

kota. 

 

11. Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia hodowcy o 

ewentualnym pogorszonym stanie zdrowia lub zauważonych niepokojących objawach u 

kota, pod groźbą utraty możliwości reklamacji kota. 

 

12. W razie wystąpienia niespodziewanej choroby kota w przeciągu trzech dni od daty jego 

nabycia, Hodowca ma prawo żądać zwrotu kota celem jego wyleczenia. Nabywca dowozi   i 

odbiera kota od hodowcy na koszt własny. Jeżeli Nabywca postanowi samodzielnie leczyć 

kota to automatycznie Hodowca zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za niego.  W 

takim przypadku Hodowca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia kota i do 



 

 

ewentualnego zwrotu pieniędzy w razie śmierci kota u Nabywcy w trakcie jego leczenia. 

 

13. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy i 

wolny od chorób pasożytniczych (odrobaczony). 

 

14. Wszelkie gwarancje zdrowia tracą ważność w przypadku zmiany właściciela kota.   

 

15. Nabywca po dokonanych oględzinach kota nie stwierdza u niego żadnych objawów 

chorobowych.   

 

16. Kot został dwukrotnie odrobaczony, o czym świadczy wpis w książeczce zdrowia. 

 

17. Kot został zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowe -zgodnie z wpisami w 

książeczce zdrowia. 

 

18. Kot jest /nie jest   zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. 

 

19. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach, a każda strona niniejszej 

umowy zostaje zaparafowana przez nabywcę i hodowcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS HODOWCY                                                                      PODPIS NABYWCY 

 

   ….................................                                                                      …................................... 


