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Adás –vételi szerződés (nyomtatványminta)
Amely létrejött 20____. _______________hó_____-én, az alább megjelölt német dog fajtájú kutya tárgyában.

Egyrészről:

Másrészről:

Név:________________________________________

Név :_______________________________________

Cím:________________________________________

Cím:________________________________________

Szig. szám:___________________________________

Szig. szám:___________________________________

Szül hely, idő:________________________________

Szül hely, idő:________________________________

mint Eladó, a továbbiakban Eladó

mint új Vevő, a továbbiakban Vevő

között az alábbi feltételekkel.
A dog adatai:
Neve: __________________________________________________ Születési ideje:___________________
Apja: __________________________________________________ Anyja: ______________________________
Tenyésztője: ________________________________________________________________________________
Neme: ________________ Színe:_____________________

Törzskönyvi száma: ______________________

Chip száma: ____________________________________ Oltási könyv/ Útlevél száma: ____________________
Eladó garanciát vállal, hogy a kölyökkutya szülei rendelkeznek a DDK tenyésztési előírásainak megfelelő
vizsgákkal és kiállítási eredményeik hitelesítettek.
1.

2.

A fenti kutya vételára __________________, azaz ___________________________________ forint,
melyet Vevő legkésőbb az elvitel napján köteles Eladónak hiánytalanul megfizetni.
Felek megállapodnak abban, hogy Vevő a fenti kutya vételárán kívül Eladó felé az alábbiakban vállal
kötelezettséget: (kiállítási vállalások, vagy tenyésztési jogok és korlátozások):______________________:
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3. A megállapodás egyéb részletei (átadott dokumentumok, garancia) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Vevő a fent megnevezett kutyát az általa megismert egészségügyi és fizikai állapotban veszi meg. A kutya
egészséges, felismerhető testi hibával nem rendelkezik (fizikai és egészségügyi állapota optimális), korának
megfelelő oltásai és féreghajtásai szerepelnek az oltási könyvében, melyet Vevő az átadás-átvétel előtt
ellenőrzött. Fogazata korának megfelelő fejlettségű, sérve nincs, harapása ollós. Kanoknál a herék a zacskóban
vannak. Felnevelésére és tartására vonatkozó információkat Eladótól megkapta, a kiskutya dokumentumait,
oltási könyvét átvette, és a kölyök az átadás napján nem kevesebb, mint 8 hetes. Vevő a fenti kölyökkutyát

HOBBI

/

céllal vásárolta.*

TENYÉSZ

/

KIÁLLÍTÁSI

(*megfelelő bekarikázandó)

Eladó kijelenti, hogy az adás-vétel tárgyát képező kutyának tenyésztésből kizáró, vagy az életminőségét
negatívan befolyásoló/csökkentő hibája jelen állapotában nem fedezhető fel. Eladó nyilatkozik arról, hogy a
fenti kutyát egészségesen; rejtett-, vagy öröklődő hiba nélkül adja el (ettől eltérő esetben azokat írásban
rögzítették a Vevővel). A fenti kutya korának megfelelő, kötelező védőoltásai megvannak, transzponderrel
rendelkezik, fizikai állapota optimális és azonos a törzskönyvében azonosított kutyával.
Jelen szerződés kettő eredeti példányban készült, melyből egy a Vevő, egy az Eladó példánya.
Felek nyilatkoznak, hogy a szerződést átolvasták, megértették; és mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírásukkal megerősítenek. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései az
irányadók..

Kelt: ________________________, _______(év) _______________ (hó) ________ (nap)

.............................................
Vevő aláírása

................................................
Eladó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
TANÚ1

TANÚ2

Aláírás: .................................................................. Aláírás: .......................................................................
Név: ...................................................................... Név: ...........................................................................
Lakcím:.................................................................. Lakcím:.......................................................................
Szig.szám: ............................................................. Szig.szám: ..................................................................

K ÉRJÜK

OLVASHATÓAN , NYOMTATOTT BETŰKKEL , VAGY ELEKTRONIKUSAN KITÖLTENI !
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