chovatelská stanice

MONARTE RICH

web: www.dalmatian.cz, e-mail: rici@dalmatian.cz, mob: +420 602 710 481

Rezervační smlouva na štěně z ch.st. MONARTE RICH
1. Smluvní strany
Budoucí prodávající
Jméno a příjmení: Monika Pelíšková
Adresa: Rozstání 251
798 62 Rozstání, okr. Prostějov
Česká republika
Web: www.dalmatian.cz
E-mail: rici@dalmatian.cz
Mob: +420/ 602 710 481
Facebook: https://www.fahcebook.com/monika.peliskova
Budoucí kupující
Jméno a příjmení:
Adresa:

Web:
E-mail:
Mob:
Facebook:

2. Předmět smlouvy
Tato smlouva je smlouvou o smlouvě budoucí. Smluvními stranami byla uzavřena za těchto podmínek:
 Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že uzavřou Smlouvu o prodeji štěněte s průkazem původu psa
(dále jen "budoucí smlouva").
 Předmětem budoucí smlouvy je prodej štěněte plemene dalmatin, z ch.st. MONARTE RICH,
vč. průkazu původu.
Jméno štěněte: ______________________________________________________________________________
Název chovatelské stanice : _____________________________________________________________________
Pohlaví:

□ Pes □ Fena

Barva:

□ černé tečky □ hnědé tečky

Datum narození: _________________
Kupní cena: _____________________________Kč / € (slovy ___________________________________________)
Datum odběru štěněte: od _____________________________________do ________________________________
Kupující spolu se štěnětem obdrží kupní smlouvu, krmivo na které je zvyklé pro první dny v novém domově, očkovací
průkaz / PET pas zvířete v zájmovém chovu, průkaz původu poté, co ho prodávající obdrží z plemenné knihy ČMKU,
základní informace o péči, základní výbavičku a informace o rodičích.

3. Platební podmínky
Podmínkou platnosti této smlouvy a uzavření budoucí kupní smlouvy, je zaplacení rezervačního poplatku
budoucím kupujícím, budoucímu prodávajícímu v dohodnuté částce_______________________________ Kč / € ,
(slovy_______________________________________________________), v den podpisu této rezervační smlouvy a
zaplacení doplatku kupní ceny ve výši _________Kč / € , (slovy: ___________________________________________)
při podpisu kupní smlouvy, v den odběru štěněte.
Záloha je vratná v případě úhynu štěněte do doby odběru od chovatele, trvalé nemoci či úrazu s trvalými následky, ke
kterému dojde nebo se zjistí v době před uzavřením kupní smlouvy nebo při odstoupení od smlouvy ze strany
prodávajícího. V uvedených případech zaniká závazek smluvních stran uzavřít budoucí / kupní smlouvu.
V případě odstoupení nebo nedodržení této smlouvy ze strany kupujícího je rezervační poplatek nevratný a propadá ve
prospěch prodávajícího, aby jím pokryl možné náklady spojené s ubytováním, stravováním, veterinární péčí,
opakovanou inzercí atd.

4. Závěr
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý platnosti originálu. Změny smlouvy jsou možné jen písemně a se
souhlasem smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu přečetly a rozumí jejímu obsahu.

V ________________________________________
Podpis prodávajícího:____________________________

dne:________________________________
Podpis kupujícího: _______________________________

