Kúpna zmluva
uzavretá podľa „Občianskeho zákonníka“ medzi týmito zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany
Predávajúci:

Chovateľská stanica: Jane’s Wonderful Dream
Meno: Jana Dobrotová
Adresa: 038 02, Dražkovce č. 66, Slovakia
Tel. č.: +421 904 561 002
E-mail: dobrotova.jana@gmail.com

Kupujúci:

Meno: ………………………………………..
Adresa: ………………………………………
………………………………………
………………………………………
Tel. č.: ……………………………………….
E-mail: ………………………………………

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa šteňaťa podľa nasledujúcej špecifikácie:
•
•
•
•
•
•
•

plemeno: ......................................
pohlavie: ......................................
dátum narodenia: ........................
meno: ......................... Jane’s Wonderful Dream
číslo čipu: ......................................
otec: ......................................
matka: ......................................

III. Kúpna cena
Dohodnutá kúpna cena:

............... €

Slovom: ................................ €

Záloha vo výške:
............ €
uhradená dňa: .............................

Slovom: .................................

€

IV. Prehlásenie chovateľa
Chovateľ prehlasuje že:
• predáva šteňa uvedené v článku II. ako maznáčika a nie na chov alebo výstavy,
pretože v tak rannom veku nie je možné zistiť, či bude plne zodpovedať štandardu
• šteňa je po veterinárnej kontrole zdravé, nevykazuje známky ochorenia, je vo výbornej
kondícii a chovateľovi nie sú známe žiadne zdravotné problémy
• rodičia šteňaťa sú klinicky zdraví a chovateľ nemá vedomosť, že by trpeli dedičnými či
inými chorobami
• šteňa je ...... x očkované a ...... x odčervené, ďalší očkovací termín je zapísaný
v očkovacom preukaze, prípadne v Europase
• nenesie zodpovednosť za škody spôsobené šteňaťom, ani nehradí ďalšie náklady
spojené so starostlivosťou o šteňa
• šteňa nie je možné bezdôvodne vrátiť
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IV. Prehlásenie kupujúceho
Kupujúci prehlasuje, že:
• šteňa riadne prehliadol a kupuje ho v stave, v akom si ho prehliadol
• bol
chovateľom
informovaný,
že
šteňa
bolo
kŕmené
granulami:
.......................................................................... a obdržal balíček so vzorkou krmiva
• bol upozornený, že šteňa má byť kŕmené 3 x denne, podrobené ďalšiemu odčerveniu
(každé 2 týždne), očkovaniu (s parazitologickým vyšetrením stolice)
• bol upozornený, že šteňa sa nesmie vystavovať možnosti nákazy venčením vonku
na verejnom priestranstve alebo kontaktom s inými psami, ale aj cudzími ľuďmi pred
ukončením riadneho vakcinačného programu do 3. vakcinácie šteňaťa
• bol upozornený, že šteňa nesmie vystavovať možnosti pádu a úrazu hlavy
z dôvodu možnej epilepsie, nesmie sa podávať čokoláda (je toxická), kosti, mlieko,
neodporúča sa konzervovaná strava a náhle zmeny v značke krmiva, nakoľko môže
dôjsť k hnačkám
• očkovací preukaz (prípadne Europas) a rodokmeň boli vydané kupujúcemu
• o šteňa sa bude riadne starať, vytvorí mu čo najlepšie podmienky pre chov, nedopustí
jeho týranie a v prípade ochorenia ihneď vyhľadá veterinárnu pomoc
• pri ďalšom očkovaní nahlási zmenu vlastníka šteňaťa u svojho veterinárneho
lekára, ktorý túto zmenu zaeviduje v Centrálnom registri spoločenských zvierat

V. Záruka
V prípade riešenia zdravotného stavu šteňaťa alebo jeho úmrtia je kupujúci povinný doložiť
tento odborným posudkom, vykonaným na odbornom pracovisku - Štátny veterinárny a
potravinový ústav (nie veterinárom!) a to z dôvodu objasnenia príčiny ochorenia alebo
úhynu šteňaťa.
Predávajúci (chovateľ) nezodpovedá za vývojové a kozmetické vady skryté, ktoré sa
prejavia až po určitej dobe napr. budúca veľkosť, sfarbenie, povaha, neplodnosť,
nechovnosť, chyba zhryzu trvalých zubov, (u samca) chýbajúce jedno alebo obidva semenníky
alebo vady zapríčinené nevhodným zaobchádzaním, kŕmením alebo nedostatky v
hygienických návykoch šteňaťa v novom prostredí...

VI. Ďalšie dojednania
Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom uhradenia ceny podľa čl. III. tejto
zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že od tohto okamihu za šteňa plne zodpovedá.
....................................................................................................................................................

VII. Potvrdenie
Chovateľ potvrdzuje, že dnešným dňom prijal ........... €
Slovom: ........................................ €
za šteňa uvedené v čl. II. tejto zmluvy.
Kupujúci potvrdzuje, že prevzal dnešným dňom šteňa uvedené v čl. II. tejto zmluvy.
Táto zmluva je zároveň aj príjmovým dokladom a je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali
a s jej obsahom súhlasia, prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich pravú a slobodnú vôľu, bola
podpísaná bez nátlaku, či inak nevýhodných podmienok, pre ktorúkoľvek stranu.
V Dražkovciach

dňa: .................................

Predávajúci

Kupujúci
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