
tel. Hodowcy +48 884998871                                       tel. Nabywcy……………….………… 

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA 

Zawarta w dniu …………………………. w................................ 

Pomiędzy: 

Żanetą Wardecką zamieszkałą w Niesłuchowie 71 

właścicielką Hodowli Dogów Niemieckich Planeta Doga FCI 

zwaną w dalszej części Umowy Hodowcą; 

a ..................................................................................................................... 

zam............................................................................................................ . dow. osób ................ 

 zwaną/ym w dalszej części Umowy Nabywcą. 

 

Została zawarta umowa następującej treści:  

Przedmiotem transakcji jest pies / suka rasy dog  

  o imieniu ……………………… przydomku hodowlanym Planeta Doga FCI 

umaszczeniu................................................................ ur.................................. 

posiadający chip/tatuaż o numerze ....................................................... 

 

Obie strony zobowiązują się jednocześnie do realizacji poniżej przyjętych na siebie i podpisanych 

wzajemnie ustaleń: 

 

I. OŚWIADCZENIE HODOWCY 

1. Hodowca oświadcza, że pies pochodzi z jego własnej hodowli.  

Miot został zarejestrowany w Oddziale Płockim Związku Kynologicznego w Polsce 

kartą miotu nr ……….. 

 

2. Przegląd hodowlany miotu został dokonany przez komisję uprawnioną do przeglądów przez 

Oddział Płocki Związku Kynologicznego w Polsce. 

Hodowca dołącza do niniejszej Umowy kopię Protokołu Przeglądu Miotu. 

 

3. Hodowca oświadcza, że pies, którego dotyczy umowa jest wolny od wad prawnych oraz praw 

osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest on 

również przedmiotem zabezpieczenia.  

 

4. Hodowca oświadcza iż, w dniu odbioru pies jest: 

- oznakowany chipem elektronicznym 

- odrobaczony stosownie do wieku, 

- zaszczepiony według zaleceń weterynarza (książeczka zdrowia psa) 

 

5. Hodowca gwarantuje, że przekazuje Nabywcy psa w dobrej kondycji i bez widocznych oznak 

jakiejkolwiek choroby.  

(wszelkie uwagi w pkt. II.9.) 

Na życzenie Nabywcy istnieje możliwość (na koszt Hodowcy) konsultacji weterynaryjnej               

w lecznicy sprawującej bezpośredni nadzór nad hodowlą. 

Konsultacja odbyła się/nie odbyła się. 

 

6. Hodowca informuje Nabywcę, że zabrania się rozmnażania psa bez uzyskania uprawnień 

hodowlanych Związku Kynologicznego w Polsce, bądź innej organizacji zrzeszonej w FCI. 

 

7. Hodowca informuje Nabywcę, że zabrania się również rejestrowania psa (a tym samym 

wystawiania na wystawach oraz używania  w hodowli) w jakiejkolwiek organizacji kynologicznej, 

nie będącej członkiem FCI. 



 

II. OŚWIADCZENIE NABYWCY 

1. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia, utrzymania, pielęgnacji psa, zapewnienia 

mu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, dbania o jego prawidłowy rozwój i socjalizację oraz        

do traktowania psa w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013 r. poz. 856). Nabywca gwarantuje, że pies nie będzie 

przetrzymywany ( nie będzie mieszkał czasowo lub na stałe) w kojcu, klatce, budzie lub innych 

zamkniętych pomieszczeniach.!!!! Hodowca ma prawo sprawdzić w jakich warunkach żyje pies o 

którym stanowi umowa. 

 

2. Nabywca potwierdza, że odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji (wszelkie uwagi w pkt. 

II.9). 

 

3. Nabywca uznaje, że ewentualne wady w uzębieniu stałym, inne wady niewidoczne w momencie  

wydania psa, schorzenia ujawniające się w wieku późniejszym, a także brak uzyskania oceny 

doskonałej na wystawie, nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu. 

 

4. Nabywca przejmuje odpowiedzialność za psa oraz problemy wynikłe na skutek niewłaściwego 

żywienia, pielęgnacji i wychowania oraz chorób. 

 

5. Nabywca zobowiązuje się powiadomić Hodowcę o zamiarze sprzedaży lub zbycia (oddania, 

darowizny) psa osobie trzeciej, oraz do przekazania kontaktu (adresu i telefonu) do nowego 

właściciela. Nabywca powinien wykonać powyższy obowiązek na co najmniej 14 (czternaście) dni 

przed sprzedażą, oddaniem psa. Należy zwrócić uwagę, aby psu zostały zapewnione podobne 

warunki jak w niniejszej umowie. W przypadku konieczności zbycia psa Hodowca ma prawo 

pierwszeństwa w nieodpłatnym przejęciu psa. Hodowca ma 14 (czternaście) dni od momentu 

otrzymania informacji o zamiarze odpłatnego przeniesienia własności psa, na skorzystanie z prawa 

pierwszeństwa przejęcia psa od właściciela  

W przypadku nie wypełnienia przez Nabywcę obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt. 

II.5. Umowy, Hodowca jest uprawniony do naliczenia na Nabywcę kary umownej w wysokości 

dwukrotnej ceny zakupu Psa (o której mowa w pkt. III.1. Umowy), płatnej w terminie 5 (pięć) dni 

od dnia doręczenia Nabywcy wezwania do zapłaty. 

 

6. Nabywca zobowiązuje się do nie rozmnażania psa bez uzyskania uprawnień hodowlanych 

Związku Kynologicznego w Polsce, bądź innej organizacji zrzeszonej w FCI. 

 

7. Nabywca zobowiązuje się do nie rejestrowania psa (tym samym wystawiania na wystawach oraz 

używania  w hodowli) w jakiejkolwiek organizacji kynologicznej, nie będącej członkiem FCI. Nie 

dotrzymanie warunków pkt.II.6 i 7 jest obłożone kara umowną w wysokości 10 tysięcy złotych 

płatnych do rąk hodowcy. 

 

8. Nabywca oświadcza, że wraz z niniejszą umową otrzymał: dokument stwierdzający pochodzenie 

psa, tzw. metryka ZKwP; książeczka zdrowia psa; kopie championatów rodziców. 

9. UWAGI:    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………

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

................................................................................................................................................................ 

 

 III. INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Strony ustaliły wartość psa na ...............zł., słownie ………………………….  

 

2. Płatność została zrealizowana w formie  gotówki         

przyjęto zadatek za psa, w kwocie …………    

Ostateczny termin pełnej zapłaty za psa upływa w dniu ………………………………………… 

…. 

 

3. Pies został/zostanie wydany w dniu ………………………………………… 

 

3. Hodowca w dniu odbioru / w terminie ……………………………………………………………., 

przenosi na rzecz Nabywcy własność psa będącego przedmiotem Umowy.    

 

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

5. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 

ponosi Nabywca.  

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.  

 

7. Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla Hodowcy. 

 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  

każdej ze stron.  

 

9.Ustalenia dodatkowe ..........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                                                     ....................................             

          Hodowca                                                                                                           Nabywca  

 


