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MUEZZI – Hodowla Kotów Brytyjskich Krótkowłosych
ROK ZAŁOŻENIA - 1992
Bogusława Czarnecka
tel.  (+48 22) 253 18 04
e -mail: cattery@muezzi.pl http://www.muezzi.pl

Copyright © 1992-2021 by MUEZZI Wszelkie prawa zastrzeżone
Uwaga: niniejsza umowa jest własnością hodowli MUEZZI .Nie wyrażam zgody na
stosowanie niniejszej umowy w części lub całości przez jakąkolwiek hodowlę.

Hodowca jest członkiem Polskiego Związku Felinologicznego (PZF) www.pzf.pl

Umowa kupna-sprzedaży kociaka/kota  wykastrowanego
Nr czipa: 616 093 902 008 ..............

zawarta  w Warszawie w dniu 2022
Informacja o Hodowcy:
Nazwisko i imię Bogusława Czarnecka
Nazwa hodowli MUEZZI
Adres zamieszkania Polska, 04-534 Warszawa,    ul. Potockich 116/36
Kontakt telefoniczny +48 22 253 18 04
Kontakt e-mail’owy cattery@muezzi.pl http://www.muezzi.pl
Związek felinologiczny Polski Związek Felinologiczny    http://www.pzf.pl

Informacja o Nabywcy:

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail’owy

Informacja o zakupionym  kocie:

Imię kota: PL*MUEZZI (wykastrowana/y dn. .......................................)

Data urodzenia: Płeć: KOTKA / KOCUR

Rasa-Kolor:
Brytyjski krótkowłosy
niebieski - liliowy Nr rodowodu: PL PZF LO.......................

Nr czip: 616 093 902 008............. Nr paszportu: brak

Informacja o transakcji zakupu-sprzedaży
Miejsce i data
sprzedaży Warszawa,  dnia 2022
Warunki finansowe Cena kota Cena kastracji Wpłacona zaliczka (konto) Do zapłaty:

Pokwitowanie hodowcy odbioru pieniędzy
Otrzymałam
Nabywca wraz z
kotem otrzymuje

rodowód, komplet szczepień z wpisem do książeczki szczepień, mikroczip, karta rejestracji
czipa, badania rodziców, wyprawka: pokarm (suchy + puszki), zabawki, ew. pampers na daleką
drogę

Pokwitowanie odbioru kota + dokumentów + wyprawki
Otrzymałem/-łam bez zastrzeżeń

mailto:cattery@muezzi.pl
http://www.muezzi.pl
www.pzf.pl
mailto:cattery@muezzi.pl
http://www.muezzi.pl
http://www.pzf.pl


2

WARUNKI UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY  KOTA WYKASTROWANEGO

W dniu ...........................................................................w Warszawie nastąpiła sprzedaż kota brytyjskiego
wykastrowanego nowemu właścicielowi jw.

1. Sprzedający (hodowca) gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę kot jest klinicznie
zdrowy i wolny od chorób zakaźnych  i pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych widocznych wad
genetycznych i anatomicznych.

2. Kot został odrobaczony 3-krotnie (OPTIVERMIN)  i  zaszczepiony na choroby wirusowe
szczepionką VERSIFEL CVR - wpisy lekarza weterynarii znajdują się w dołączonej książeczce
szczepień kota.

3 Hodowca udziela Nabywcy dwutygodniowego okresu gwarancji na kota.
Odpowiedzialność hodowcy za kota ustaje w  dniu ....................................... (okres gwarancji 14 dn)

4. Nabywca na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota ma trzy dni  od chwili odebrania kota
z hodowli. Zachęca się Nabywcę do poddania kota  kontrolnemu badaniu  weterynaryjnemu natychmiast
po odebraniu kota z hodowli nie później jednak niż  TRZY dni  od chwili odbioru  kota z hodowli.
Wykrycie u koty wady wrodzonej,  genetycznej   lub poważnej choroby kota w wyniku tego badania
zobowiązuje hodowcę do niezwłocznego zwrotu wpłaconej kwoty za kota lub zamiany kota na innego,
po przekazaniu przez Nabywcę wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających jego prawo do
reklamacji kota. Reklamowany kot podlega bezwzględnemu zwrotowi hodowcy chyba, że nastąpią inne
ustalenia stron. Przy każdym dokumencie weterynaryjnym dotyczącym diagnozowanego kota
wymagane jest podanie pełnych danych kota wraz z numerem czipa. Przy uwzględnieniu reklamacji kota
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich jego dokumentów jakie otrzymał przy zakupie kota
łącznie z niniejszą umową.

5. Pod groźbą utraty prawa do reklamacji kota Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego
telefonicznego lub e-mail’owego  powiadomienia hodowcy o ewentualnej  chorobie kota lub
zauważonych u kota niepokojących objawów, które wystąpiły u niego bezpośrednio po jego zakupie.
Reklamacji podlegają poważne stany chorobowe kota z wykluczeniem ew. objawionej lekkiej infekcji po
zakupie kota - kataru kota, łzawienia oczu,  podkichiwanie, opóźnionej reakcji poszczepiennej, które to
stany infekcyjne są częstym zjawiskiem przy spadku odporności kota spowodowanego  stresem
występującym u kota  na skutek  zmiany domu. W razie wystąpienia  u kota reakcji infekcyjnej na zmianę
domu zobowiązuje się Nabywcę kota do zasięgnięcia porady weterynarza, która odbywa się na koszt
Nabywcy.

6. W razie wystąpienia u kota niespodziewanej poważnej choroby w okresie pierwszych siedmiu dni
po odebraniu kota z hodowli, jeżeli Nabywca pragnie mimo wszystko kota zatrzymać, hodowca ma
prawo żądać zwrotu kota w celu jego wyleczenia. W przeciwnym wypadku hodowca nie ponosi żadnych
kosztów związanych z leczeniem kota, a udzielona gwarancja na kota wygasa. Leczenie kota u
hodowcy nie może trwać dłużej niż 30 dni. Jeżeli choroba kota  trwa dłużej niż 30 dni lub kot  w tym
czasie padnie,  to hodowca w pierwszej kolejności daje Nabywcy  w zamian drugiego kota  tej samej
klasy i wartości. Jeżeli hodowca nie ma kota na zamianę  to ma obowiązek zwrócić  w całości  wcześniej
wpłacone przez Nabywcę pieniądze za kota. Przy reklamacji kota zwrotowi podlega wyłącznie suma
wpłacona hodowcy za zakup kota, bez zwrotu jakichkolwiek innych poniesionych kosztów przez
Nabywcę np. diagnozowanie kota, wyżywienie kota, transport, zakup akcesoriów dla kota itd...

7. Jeżeli hodowca stwierdzi , że „poważna choroba”  kota  wynikła na skutek złego postępowania
Nabywcy (brak opieki, złe żywienie, wypadek itp.)  wtedy nie podlega ten kot żadnej reklamacji.
W razie zaistniałego sporu hodowca ma prawo żądać od Nabywcy wydania zakupionego kota celem
przeprowadzenia przez hodowcę własnej diagnozy weterynaryjnej kota. W takim przypadku koszty tej
diagnozy ponosi hodowca. Przeprowadzenie diagnozowania kota przez hodowcę może odbyć się w
obecności obecnego właściciela kota.

8. Nie podlegają żadnej gwarancji i reklamacji:
a. wszelkie choroby kota, na które może on zachorować  po 2tygodniowym okresie aklimatyzacji w

nowym domu (ewentualne leczenie kota odbywa się na koszt Nabywcy kota).
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b. ewentualne wady, które  mogą objawić się u kota  w trakcie jego wzrostu a nie mające  wpływu
na ogólny wygląd kota i jego stan zdrowotny  jak  np.  załamek na ogonie (nieznacznie zgięty
koniuszek ogona lub grudka na ogonie), nieprawidłowo wyrośnięty stały ząb, lub inne

c. charakter kota,  zachowanie, kolor oczu, kolor i tekstura futra, wielkość kota, inne
ewentualne choroby kota nabyte przez kota w nowym domu, czy objawione w trakcie wzrostu
kota, a  których  hodowca nie  był w stanie przewidzieć, zabezpieczyć kota przed
zachorowaniem,  wcześniej zdiagnozować,  czy w obliczu których medycyna weterynaryjna jest
bezradna ( np. SUK, rak, FIP - ew. mutacja corona virus i inne).

d. zaleca się przeprowadzenie kotu testów FIV I FeLV  (testy w kierunku wykrycia białaczki i
zakażenie kocim AIDS'em  natychmiast po odebraniu kota z hodowli)  oraz badania
genetycznego nerek (choroba PKD) w przeciągu 2tygpodniowej gwarancji udzielonej na kota.

9. Nabywca został szczegółowo poinformowany o chorobie zwanej FIP i skutkach mutacji corona
virus’a . Informacja o chorobie FIP znajduje sie na stronie internetowej hodowcy pod adresem
http://www.muezzi.pl . Zobowiązuje się Nabywcę kota do poinformowania hodowcy o ewentualnym
zachorowaniu kota na FIP w każdym okresie życia zakupionego kota. Informacja ta ma być dla hodowcy
pomocną przy doborze kotów hodowlanych i eliminacji kotów z hodowli ze słabą odpornością.

10. Przy roszczeniach Nabywcy  wynikających z padnięcia kota lub jego eutanazji (wyłącznie w
okresie udzielonej dwutygodniowej gwarancji) Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia kotu
sekcji zwłok w  zakładzie patologii wyspecjalizowanej jednostki weterynaryjnej (oględziny, badanie
histopatologiczne, badanie bakteriologiczne, inne badania wymagające prawidłowej diagnozy). W
przypadku uznania reklamacji  przez hodowcę (np. ukryte wady genetyczne),  Nabywca zobowiązany
jest do  zwrotu wszystkich dokumentów kota:  oryginału rodowodu, książeczki szczepień kota, umowy
kupna-sprzedaży, oryginału sekcji zwłok kota i innych dokumentów stwierdzających wiarygodność i
prawo do roszczeń reklamacyjnych. Tylko w takim przypadku reklamacja kota może być sfinalizowana.
Pełna identyfikacja kota w trakcie jego leczenia  i ew. jego sekcja zwłok jest warunkiem przyjęcia
reklamacji przez hodowcę. W razie uwzględnienia reklamacji,  zwrotowi podlega wyłącznie suma
wpłacona za kota, bez kosztów za usługi weterynaryjne, ew. leczenie kota, operacje, transport kota czy
koszty sekcji zwłok, koszty zakupionych akcesoriów dla kota, koszty wyżywienia itd.

11. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że  nie ma on  możliwości zwrotu kota z jakichkolwiek,
choćby najważniejszych przyczyn.  Jeżeli jednak nastąpią inne ustalenia pomiędzy stronami i  kot
zostanie zwrócony hodowcy w okresie 14 dni od chwili zakupu kota, to Nabywca otrzymuje zwrot
pieniędzy za kota dopiero po jego powtórnej  sprzedaży przez hodowcę. Późniejszy termin
ewentualnego zwrotu kota jest wykluczony i  nie podlega żadnym negocjacjom. Zwrotowi podlega
wyłącznie wpłacona suma za kota wpisana w niniejszej umowie, po potrąceniu od tej sumy wcześniej
wpłaconego zadatku za kota określonego w niniejszej umowie (nie więcej niż 1000 zł)  a jeżeli
zadatek nie był wcześniej wpłacony to potrąceniu podlega standardowy zadatek ustalony przez
hodowcę (1000 zł) a podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej hodowli.
Maksymalny okres zwrotu pieniędzy dla Nabywcy ustala się na maksymalny okres do sześciu miesięcy
(tj. czas potrzebny na powtórną sprzedaż tego kota).

14. Koty wychodzące z hodowli MUEZZI są zaczipowane i zarejestrowane w Międzynarodowej
Bazie Safe-Animal na nazwisko Nabywcy. Mikroczip jest zaimplantowany pomiędzy łopatkami kota.
Kot jest zgłoszony do Bazy danych Safe Animal pod adresem strony:
https://baza.safe-animal.eu/index.php?action=szukaj

15. Alergia na kota któregokolwiek członka rodziny Nabywcy nie jest powodem do zwrotu kota,
ponieważ o tym problemie Nabywca powinien pomyśleć przed zakupem kota. Problem alergii na kota
jest szeroko omówiony na stronie oficjalnej hodowcy  (http://www.muezzi.pl).Trudności w  pogodzeniu
się drugiego kota lub psa (rezydentów) z zakupionym kotem nie są również powodem do zwrotu kota i
należy ten problem rozwiązać dając odpowiednio długi czas na przyzwyczajenie się do siebie obu
zwierząt. Oba te zaistniałe problemy zaistniałe po zakupie kota z hodowli MUEZZI są problemem
Nabywcy.

16. Nabywca kota zobowiązuje się do otoczenia kota  troskliwą opieką, zapewnienia mu godziwych
warunków życia oraz  zapewnienia kotu pomocy weterynaryjnej w razie zaistniałej potrzeby. Nabywca
oświadcza, że kot nie będzie trzymany w klatce, nie będzie porzucony, sprzedany do sklepu  ze

http://www.muezzi.pl
http://www.muezzi.pl
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zwierzętami, oddany do laboratorium, schroniska lub jakiejkolwiek fundacji zwierząt.  W razie rezygnacji
z kota nowy właściciel znajdzie dla niego odpowiedni dom po uprzednim zawiadomieniu hodowcy o
takim zamiarze.

17. Zobowiązuje się niniejszą umową nowego właściciela kota do utrzymywania cyklicznych
kontaktów z hodowcą,   przynajmniej przez okres jednomiesięczny (okres gwarancji udzielonej na kota)
w celu informowania hodowcy o postępach w aklimatyzacji kota  w nowym miejscu  jego zamieszkania.
Kontakt ten może być telefoniczny lub e-mail ’owy.

18. W razie chęci przystąpienia nowego właściciela wraz z kotem  z hodowli MUEZZI do klubu
kociego PZF ( http://www.pzf.pl ) hodowca zobowiązuje się do udzielenia zainteresowanemu wszelkiej
pomocy przy zapisywaniu się do związku kociego.

19. Nabywca oświadcza, że podał do niniejszej umowy prawidłowe dane i wyraża zgodę na
udostępnienie jego danych osobowych do Międzynarodowej Bazy Identyfikacji Zwierząt Safe-Animal  w
celu zarejestrowania przez hodowcę numeru czipa kota w Bazie Identyfikacji Zwierząt Safe-Animal.

20. Hodowca oświadcza, że podane dane osobowe Nabywcy nie są nigdzie gromadzone przez hodowcę
i  że dane osobowe Nabywcy będą przekazane do Międzynarodowej Bazy Identyfikacji Zwierząt Safe-
Animal, który jest administratorem tej bazy danych http://www.safe-animal.eu
Podane przez Nabywcę dane osobowe służą hodowcy wyłącznie do udzielenia gwarancji na kota i
rejestracji kota w Międzynarodowej Bazie Safe  Animal.

21. Wszelkie sprawy sporne związane z zakupem kota i z niniejszą umową strony zobowiązują się
załatwiać polubownie.

22. Jeżeli nie dojdzie do polubownego załatwienia sporu wtedy wszelkie sprawy sporne związane z
zakupem kota  a nie przewidziane w  niniejszej umowie  rozpatrywać będzie sąd cywilny  zgodnie z
prawem polskim  w miejscu zamieszkania hodowcy.

Podpis hodowcy: Podpis  Nabywcy:

BCzarnecka

Warszawa, dnia .............................................................

Oświadczenie Nabywcy kota:
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  niniejszą umową i akceptuję jej treść w całości.
2. Oświadczam, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie w celu rejestracji kota w Bazie danych
Safe Animal i wiem, że administratorem tych danych jest Safe Animal.
3. Stwierdzam po szczegółowych oględzinach kota, że kot jest w doskonałej kondycji, jest czysty,
zadbany i  nie wykazuje żadnych objawów chorobowych tak wirusowych jak i bakteryjnych.
4. Zobowiązuję się do dotrzymania niniejszej umowy i zapewnienia kotu najlepszych warunków
jakie będę mu mógł/mogła stworzyć.

http://www.pzf.pl
http://www.safe-animal.eu

