
Chwaliszow ________ 
Miejscowość data  
 

UMOWA PRZED WSTĘPNA PRZEKAZANIA PSA 

 

Zawarta w miejscowości ………………………….. w dniu ………………………… pomiędzy 
…………………………………………………dowód osobisty seria ………………. Numer………………… .zamieszkałym 
…………………………………………………………………………………………………….   telefon 
………………………………………………………email ...................................................   
zwaną dalej Hodowcą , 

 A .  ………..…………………………………dowód osobisty seria…………….Numer……………………………………. 

zamieszkałą/ym…………………………….. …………………………………. 

.telefon………………………………. email ..................................... zwaną/ ym dalej Nabywcą 

                                                            1& 
Umowa dotyczy psa./suki  rasy. …………………………………………. o imieniu …………………………. 
Przydomku ……………………………………..., umaszczeniu………………………………………….. znaki 
.szczególne.......................... ………………………………… Ur……………… 
który  jest prawowitą własnością sprzedającego i nie posiada wad fizycznych zwanym   dalej psem  
                                                             2& 
Strony ustalają cenę psa na kwotę………………. Słownie…………………………………….. zł. płatną w dwóch ratach 
……………. słownie. ………………………..zł .jako zadatek 
i…………………...słownie………………………………………. .zł przy odbiorze psa 
                                                            3& 
Dokonanie wpłaty zadatku zobowiązuje Nabywcę do: 

❖ Odebrania psa w ustalonym przez obie strony terminie ………………… 
❖ Wpłacenie przy odbiorze psa kwoty ……………………. słownie. ………………………….. zł 
❖ Odstąpienie od zwrotu zadatku w przypadku rezygnacji lub nie odebraniu psa w przeciągu dwóch tygodni 

od ustalonego terminu. 
❖ Przypadku rezygnacji natychmiastowego powiadomienia Hodowcy. 
                                                  4& 

Otrzymanie zadatku zobowiązuje Hodowcę do: 
❖ Troskliwego odchowania psa do momentu odbioru przez Nabywcę 
❖ Sprzedaży psa za ustaloną w p.2& kwotę. 
❖ Informowania Nabywcę raz w tygodniu o stanie zdrowia i odchowie , oraz o każdej wizycie w przychodni 

weterynaryjnej ,zachorowaniu i leczeniu psa  
❖ Natychmiastowemu zwrotowi zadatku w przypadku wystąpienia choroby lub śmierci psa. 
❖ Natychmiastowemu zwrotowi dwukrotności zadatku przypadku nie dotrzymania warunków umowy. 
❖ Sporządzenia przy odbiorze psa umowy przekazania psa gwarantującą ,że pies jest zdrowy i 

pozbawiony wad fizycznych. 
                                              5& 
Nabywca zapoznał się z zobowiązaniami zawartymi w niniejszej umowie przyjmuje je i wpłaca na konto /do 
ręki Hodowcy numer rachunku …………………………………………………………………………. * w dniu 
…………………. zadatek w wysokości  ....................słownie............................................. zł 
                                                 6& 
Hodowca  potwierdza wpłynięcie,/przyjęcie do ręki  na jego konto o numerze rachunku   
…………………………………………………………………………………………………*     zadatku w 
kwocie…….…...........słownie……………............................  zł. dniu………………….od Nabywcy i oświadcza 
że od tej chwili jest z Nabywcą związany niniejszą umową. 
                                                 7& 
Sprawy nie uregulowane niniejszą u mową podlegają kodeksowi cywilnemu. 
                                                8& 
Umowę  sporządzono w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  

Podpis HODOWCY                          Podpis NABYWCY 

 
• Niepotrzebne skreślić 

mailto:email%20draki1975@wp.pl

