ADOPTEERIMISLEPING
Mittetulundusühing Tartu Kassikaitse, registrikood 80253459, aadress Tartu linn, Tiigi 10
, (edaspidi: loovutaja) ja

keda esindab

,

isikukood ___________________________, aadress
(edaspidi: vastuvõtja) on sõlminud käesoleva adopteerimislepingu ja leppinud kokku
alljärgnevas:
1. LEPINGU OBJEKT
1.1.

Lepinguga annab loovutaja üle ja vastuvõtja võtab vastu punktis 1.2. nimetatud kassi.

1.2.

Andmed kassi kohta:

1.2.1. Nimi:
1.2.2. Sugu:
1.2.3. Karvkate :
1.2.4. Steriliseeritud/ Kastreeritud JAH ________ EI _________ vt p.2.2.3
1.2.5. Vaktsineeritud JAH _______ EI _________
1.2.6. Märgistus: kiip

KIIBINUMBER:

1.2.7. Ligikaudne sünniaeg:
1.2.8. Iseloom _________________________________________________
1.2.9. Eritunnused ________________________________________________________________
1.2.10. Loomaga antakse kaasa dokumendid:
1.2.11. Tervislik seisund üleandmisel:
2. POOLTE KOHUSTUSED
2.1. VASTUVÕTJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS:
2.1.1. tagab kassile kõik tema heaoluks vajaliku, s.h. korraliku eluaseme, piisavalt süüa ja juua
ning vajadusele vastavalt liikuda;
2.1.2. järgib Loovutaja poolt antavaid juhiseid kassi hooldamise ja toitmise, vajadusel
sotsialiseerimise osas.
2.1.3. järgib oma tegevuses kohaliku omavalitsuse lemmikloomade pidamiseks kehtestatud korda;
2.1.4. tagab kassi haigestumise korral talle kiiresti vajaliku ravi, teeb kõik endast oleneva, et kassil
ei oleks võimalik kaduda ega hulkuma pääseda;
2.1.5. annab Loovutajale teada kassi käekäigust ja võimalusel saadab fotosid ja kirjeldusi kassi
tegemistest.
2.1.6. Vastuvõtjal ei ole õigust teda hukata, ära anda või müüa kolmandale isikule eelnevalt
Kassikaitsele teatamata.
2.1.7. Kui Vastuvõtjal ei ole enam võimalik kassi pidada, siis teatab ta sellest koheselt
Loovutajale. Vastuvõtja on kohustatud hoolitsema kassi eest ja katma tema pidamisega
seotud kulud kuni olukorra lahenduse leidmiseni. Vastuvõtja poolt kassile vahepealsel ajal
tehtud kulutusi ei kompenseerita.

2.1.8. Kui kass kaob või sureb, peab Vastuvõtja Loovutajale sellest esimesel võimalusel
teatama.
2.1.9. Loovutajal on õigus peale loovutamist käia vastuvõtja kodus kontrollimas võetud kassi
elamistingimusi ja üldist seisundit ilma eelneva etteteatamiseta. Juhul, kui Loovutaja leiab,
et kassi heaolu pole tagatud, on loovutajal õigus kass koheselt tagasi võtta, kompenseerimata
Vastuvõtjale vahepealsel ajal kassile tehtud kulutusi.
2.1.10. Pooled tegutsevad lepingu täitmisel heas usus ja annavad teisele poolele vajadusel oma
tegevusega seotud teavet.
2.2. LOOVUTAJA VASTUTUS
2.2.1. Adopteerimise hetkel terveks tunnistatud kassil võib esineda haigusi, mille peiteaeg on
pikem kui 14päeva. Loovutaja kompenseerib AINULT Kassikaitse poolt aktsepteeritavas
loomakliinikus ravikulud, mis on seotud pikaajalise peiteajaga haiguse ilmnemisel pärast
kassi loovutamist 2 nädala jooksul juhul, kui Vastuvõtja on eelnevalt Loovutajaga
konsulteerinud ravi ja raviasutuse osas ja haigusest on loovutajale teatatud kahe päeva
jooksul arvates selle ilmnemisest.
2.2.2. Kui loovutatud kass on vanuse tõttu vaktsineerimata(vanuses alla 2 kuu), siis läheb
vaktsineerimise kohustus üle Vastuvõtjale, tehes eelnevad ussikuurid. Tähtaeg:
Vaktsineerimatusest tulenevate haiguste ravi ei kompenseerita.
2.2.3. Kui loovutatud kass ei ole steriliseeritud/kastreeritud, siis
läheb steriliseerimise/kastreerimise kohustus üle Vastuvõtjale.
Tähtaeg:
2.2.4. Peale loovutamist kassil tekkinud traumade, mürgistuste või ägeda kuluga haiguste
ravikulusid ei kompenseerita.
3.
3.1.

LÕPPSÄTTED

Lepingus reguleerimata küsimused lahendavad Pooled lähtudes seadusest.

3.2. Lepingu täitmisel, muutmisel, lõppemisel ja tõlgendamisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse
eelkõige läbirääkimiste teel.
3.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks
lepingu eksemplar.
Loovutustasu 40.-(steriliseerimata/kastreerimata), 55.- steriliseeritud/kastreeritud ja kiibitud
kass. Kiip kantakse teie andmetega tasulisse lemmikloomaregistrisse.
Poolte allkirjad:
______________________________

____________________________

Loovutaja

Vastuvõtja

Alla kirjutatud ___________ 20 __. a.

Alla kirjutatud __________ 20 __. a.
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