HUNNIA KUVASZ TENYÉSZTŐI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ETSZ
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Jelen dokumentum adásvételi szerződés, mely létrejött egyrészről Eladó/ Tenyésztő és Vevő között, az alábbi adatokkal,
feltételekkel.
1. Szerződő felek
Szerepkör

Eladó/Tenyésztő

Vevő

Név
Cím
Telefonszám
E-mail
Személyi igazolványszám
2. Szerződés tárgya
Tenyésztő eladja, Vevő pedig jelen adásvételi szerződéssel megvásárolja az alábbi kutyát
Kutya neve
Születési ideje
Fajtája
Neme
Színe
Törzskönyvi száma
Oltási könyv száma
Chip száma
Apja neve
Anyja neve
3. Az Eladó eladja, a vevő pedig ismert állapotban megveszi az 1. pontban leírt állatott.
4. Az Eladó jelen szerződés aláírásakor bemutatja a Vevő részére a származási lapot, és felelősséget vállal a származási
lapon megadott adatok valódiságáért.
5. A Vevő kijelenti, hogy az állatot:
- hobby kutyaként
- sportra
- kiállítási és tenyészállatként
vásárolja meg (a megfelelő rész aláhúzandó).
6. A Vevő kijelenti, hogy az Eladó tájékoztatta arról, hogy az adásvétel tárgyát képező kutya (kölyök) kiállítási és
tenyésztés céljára történő megvásárlása természetes kockázattal jár, mivel a kölyök előnytelenül fejlődhet úgy, hogy
később a tervezett célra alkalmatlanná válik. A Vevő, jelen adásvételi szerződést ezen információ birtokában köti meg.
A Vevő a fentiekre tekintettel eltekint minden olyan későbbi követeléstől, amelyeket a ésőbbiekben fellépő vagy
megállapításra kerülő hiányosságokra vagy szerzett betegségekre alapozna. Az Eladó ismeretei szerint a kutya normális
egészségi állapotban távozik az Eladótól. Az Eladó nem vállal felelősséget a késõbbiekben bekövetkezõ változásokért, a
késõbbiek során kialakulható betegségért. Kivételt képeznek ez alól azok a betegségek, amelyek a kutya átadását
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követően állatorvos által kerülnek megállapításra, igazolásra, és amelynek egyértelműen már fenn kellett állniuk az
Eladónál.
7. Az Eladó kijelenti, hogy a kutya a jelen szerződés aláírásának napjáig a következő oltásokban részesült:
Oltóanyag neve:

Oltás napja:

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

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

Az Eladó köteles a kutya átadásáig még szükségessé váló oltások beadásáról gondoskodni. Az Eladó a kutya átadásakor
átadja a Vevő részére az oltási könyvet azzal, hogy az átvételt követően a további oltások tekintetében a felelősség a
Vevőt terheli. (Amennyiben a Vevő útlevél kiállítását kéri az oltási könyv helyett, a vételáron kívül további ……. ft.
költség terheli.)
Az Eladó kijelenti, hogy a kutya a jelen szerződés aláírásának napjáig az alábbi időpontokban volt féregtelenítve:
...........................…

............................…

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

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

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

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

8. Az Eladó a kutya átadásával egyidejűleg átadja a Vevő részére a származási lapot, azzal a tájékoztatással, hogy az a
Hunnia Kuvasz Egyesület ETSZ tulajdona, ha az állat elpusztul az Egyesület székhelyére vissza kell küldeni (kérésre
érvénytelenítés után visszaadják).
A tulajdonosváltozást a származási lap hátoldalán az Eladói hozzájáruló nyilatkozat alapján a Vevőnek be kell
jegyeztetnie (fajtagondozó szervezetnél).
9. Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben megfizeti az Eladó részére .............................................Ft,
azaz …………………… forintot amely foglalónak minősül. A vételár fennmaradó összegét a Vevő ………..napjáig
köteles megfizetni az Eladó részére. Az adásvétel tárgyát képező kutya a teljes vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonát
képezi.
10. Az Eladó a vételár maradéktalan megfizetésével egyidejűleg átadja a Vevő részére a jelen szerződés tárgyát képező
állatot, a hivatkozott dokumentumokat, valamint hozzájárul a tulajdonosváltozás átvezetéséhez.
11. Amennyiben a Vevő a 9. pontban írt fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy az Eladó választása szerint – jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, mely esetben a szerződés
meghiúsulásáért felelős Vevő az adott foglaló összegét elveszíti, vagy az Eladó a késedelem idejére törvényes késedelmi
kamatot számolhat fel a Vevőtől.
12. Amennyiben az Eladó a teljes vételár megfizetése esetén nem tesz eleget a 11. pontban vállalt kötelezettségének,
úgy a Vevő jogosult jelen szerződéstől elállni, mely esetben a meghiúsulásáért felelős Eladó a kapott foglaló
összegének kétszeresét köteles egyidejűleg megfizetni a Vevő részére.
13. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgya, a teljes vételár megfizetésének időpontjáig
elpusztul, úgy az adásvétel meghiúsulásáért egyik fél sem tekinthető felelősnek, ezért ebben az esetben az Eladó
kizárólag a kapott foglaló egyszeres összegének visszafizetésére köteles.
14. Egyéb megállapodások:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
A fent nevezett kölyökre 1 éves koráig, azaz …………………vállalok garanciát az alábbiak szerint:


A kölyökre egészségügyi garanciát vállalok az 6. pontban leírtaknak megfelelően.
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Hibás teljesítés esetén a Tenyésztő kijelenti, hogy amint kézhez kapja a hivatalos állatorvosi igazolást,
miszerint a kutya veleszületett rendellenességben szenved, illetve ezek következtében elpusztult, attól a naptól
számítva minimum 1 hónap, maximum 6 hónap múlva a vételár felét, azaz …. ……. Ft-ot visszafizet Vevő
részére. Ebben az esetben csatolni kell az igazoláshoz az eredeti törzskönyvet is, mely visszakerül a Hunnia
Kuvasz Egyesület ETSZ-hez érvénytelenítésre. Csak ebben az esetben lép érvénybe a garancia!

15. A Vevő vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi törvényeknek, valamint a felelős állattartás szabályainak
megfelelően tartja a kutyát, biztosítja annak megfelelő mozgásterét, vállalja, hogy a megvásárolt kutyát nem tartja
kennelben (amennyiben rövidebb időre kennelben kell elhelyezni, ennek mérete nem lehet kisebb 5x5 méternél).
Rendszeres orvosi ellátást biztosít kutyája számára, a kutya idő előtti elhalálozásakor pedig a törzskönyvet
érvénytelenítteti. Amennyiben a kutya elveszne, a Vevő vállalja, hogy haladéktalanul –de legkésőbb 24 órán
belülértesíti az Eladót.
16. A Vevő hozzájárul ahhoz, és lehetőséget biztosít arra, hogy az Eladó fél éven belül előzetes egyeztetés után
felkeresse a kutyát, hogy a helyszínen gyõzõdhessen meg a kutya megfelelõ ellátásáról. Ennek érdekében a Vevő
vállalja, hogy elérhetőségében bekövetkezett lényeges változásokról az Eladót értesíti.
17. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodás, illetve az állatvédelmi törvény megsértése esetén a
kutyát a vételi ár 50%-ért visszavásárolja.
18. Abban az esetben, amennyiben a későbbiekben a Vevő a kutyát harmadik fél részére el kívánja adni, az Eladó
elővásárlási jogot tart fenn.
19. Készült....................db. eredeti példányban
20. Jelen szerződésben nem nevesített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyv az
irányadó. Nem egy országban lakó vevő és eladó a magyar bíróság illetékességét kötik ki vitás ügyeikben ( Pp. 41.§.).
Ez esetben az eladó lakóhelye szerinti bíróság a ..........................................................Bíróság rendelkezik
illetékességgel.
21. Ezen adásvételi szerződésben rögzítetteket a szerződő felek elolvasták, megértették, azt magukra nézve kötelező
érvényűnek tartva tanúk előtt aláírásukkal látják el.
.............................., 20.......... év ................... hó …….. nap

Eladó ......................................…
Aláírás

Vevő ...........................................
Aláírás

Tanuk aláírása:
Név:

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

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

Lakcím:

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

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

Személyi ig. szám:

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

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

3

