
Jméno   kotěte :

Kupní smlouva
Uzavřená dnešního dne mezi těmito smluvními stranami:

Prodávající: ………………………………..
………………………………..
………………………………...
…………………………………

Kupující: …………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

I.
Předmět smlouvy

Prodávající je vlastníkem kotěte:
Jméno: ………………………..
Pohlaví: ………………………..
Plemeno a barva: ……………………………………………..
Číslo průkazu původu: ………………………………………

Toto kotě se touto smlouvou prodává kupujícímu a ten je kupuje a do svého vlastnictví
přijímá. Kupující bere na vědomí, že kotě ………………… nesmí být předmětem dalšího
prodeje či daru jiné osobě.

II.
Kupní cena a její splatnost

Dohodnutá kupní cena ve výši …………. ( slovy: ………………………………) je splatná:
*) v hotovosti při podpisu smlouvy a převzetí kotěte
*) v …… pravidelných měsíčních splátkách po …….. Kč s tím, že část kupní ceny

(……………….) je splatná při podpisu smlouvy, další splátky budou placeny vždy k 15-tému
dni příslušného měsíce (složenkou či bankovním převodem). V tomto případě přejde
vlastnické právo ke kotěti teprve úplným zaplacením kupní ceny.

III.
Doklady a další věci kotěte

Spolu s kotětem předává prodávající kupujícímu:
• očkovací průkaz
• průkaz původu

• ohodnocení a kokardy z výstav (pokud je kotě získalo)



IV.
Záruky

Prodávající prohlašuje, že kotě je k datu prodeje zdravé, bez zjevných vad a je vakcinované.
Kupující si kotě řádně prohlédl,neshledal žádné vady a potvrzuje dobrý zdravotní stav kotěte.
Změny a nedostatky v chování či v hygienických návycích kotěte v novém prostředí nelze
kvalifikovat jako vady, neboť přesahují schopnosti a vlastnosti u koček běžné a obvyklé.
Kupující byl seznámen se základními zásadami péče o kotě a je si vědom morálního
závazku řádně o kotě pečovat. Zavazuje se, že na požádání umožní prodávajícímu návštěvu
kotěte v novém domově. Bere na vědomí, že v případě zanedbání péče o kotě, mu bude
kotě odebráno bez nároku na vrácení kupní ceny.
Pokud kupující nebude z vážných důvodů schopen se o kotě řádně starat, převezme
prodávající kotě zpět za pevně stanovenou cenu odpovídající 1/X(částce) kupní ceny.

Poznámka: (kotě)…………………. je prodáváno:
*) k výstavním a chovným účelům

 *) jako domácí společník – v tomto případě se kupující zavazuje provést kastraci cca
v 1 roce stáří kotěte a doklad o provedené kastraci zaslat prodávajícímu. 

V.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků obdrží po jednom
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, že byla sepsána bez nátlaku či jinak nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. Na
důkaz souhlasu s jejím obsahem k ní připojují své podpisy.

V ………..………………………

Kupující: …………………………. Prodávající: …………………………


