Luovutussopimus

Yhdistyksen yhteystiedot:
kissat@kissojensuojelu.fi
www.kissojensuojelu.fi

Kissan ottajan kappale

Kissan nimi: ________________________________ Turvasirun tarra: _____________________________
Sterilointi/kastrointi tehty: Kyllä

/ Ei

Kissan numero: ________________________

Rokotukset: _______________________________ Sukupuoli: __________ Syntymäaika: _____________
Loishäädöt:____________________________________________________________________________
Terveyttä koskevat tiedot:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta. Sopimuksella allekirjoittanut kissan ottaja,
sekä Kissojen suojelu – Kisu ry (jäljempänä yhdistys) ovat sopineet:
Kissan ottaja vakuuttaa antaneensa totuudenmukaisia tietoja kissan tulevista elinoloista. Hänellä on velvollisuus ottaa yhteyttä
yhdistyksen osoitteeseen kissat@kissojensuojelu.fi, mikäli hän syystä tai toisesta joutuu luopumaan kissasta tai jos hänellä on
muita ongelmia kissan kanssa.
Yhdistys vakuuttaa hyvän tavan mukaisesti ilmoittaneensa tiedossaan olevista kissan vioista ja sairauksista sekä näiden seikkojen
merkityksestä. Yhdistys vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta.
Ensikodin kertomat yllämainitut asiat:_________________________________________________________________________
Jatkuu erillisessä liitteessä:
Kissan ottaja ilmoittaa tarkistaneensa kissan ja hyväksyvänsä mahdollisuuden, että kissassa voi olla ensikodin kertomia sekä muita
tässä tarkastuksessa ilmenemättömiä vikoja ja sairauksia. Vastuu kissasta ja sen aiheuttamista kaikista kustannuksista siirtyy
välittömästi sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kissan ottajalle. Yhdistys ei korvaa mitään eläinlääkäri- tai muita kuluja
luovutuksen jälkeen, vaikka mahdolliset oireet, sairaudet, vammat, ominaisuudet tai muut seikat olisivat alkaneet tai
johtuisivat kissan aikaisemmasta hoidosta yhdistyksessä. Tämä koskee myös vääriä, diagnooseja puutteellista ohjeistusta tai
virheellistä tietoa, jonka yhdistyksen ensikoti on välittänyt eteenpäin. Vastuu kissan hoidosta on täysin kissan ottajalla.
Mahdollisten pitovaikeuksien kohdatessa on asiasta informoitava yhdistystä viipymättä sähköpostilla.
Leikkaamattomana luovutetun kissan ottaja sitoutuu olemaan teettämättä kissalla pentuja ja leikkauttamaan kissan 12 kk ikään
mennessä. Kissan ottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistyksen rahastonhoitajalle kissan leikkauttamisesta ja hänelle palautetaan hänen
halutessaan suojamaksusta 30€ osoitteeseen https://tinyurl.com/kisuleikkaus ladattua eläinlääkärin kuittia vastaan.
Yhdistys siruttaa siruttamattomana luovutetun kissan myöhemmin sovittavana ajankohtana.
Turvasiru.fi palveluun merkityn kissan omistajuus siirretään sovitun harkinta-ajan jälkeen palvelussa yhdistykseltä kissan ottajalle,
ellei kissa palaudu yhdistykselle tuona aikana.

Kissan ottaja on maksanut kissasta ennakkoon suojamaksun.
Suojamaksu on yhdestä kissasta 120€ ja kahdesta samaan aikaan otetusta leikatusta kissasta 200 €. Alle 6 kk
ikäisen pennun suojamaksu on 130€. Suojamaksu palautetaan, jos kissa palautuu yhdistykselle 14
vuorokauden sisällä luovutuksesta.
Maksettu suojamaksua ________€. Maksu tarkastettu kuitista
Kissan ottaja: ______________________________________ Puhelinnumero: _______________________
Katuosoite: ________________________________________ Sähköposti: __________________________
Postinumero: _____ Postitoimipaikka: ______________
Paikka ja aika:____________________________
___________________________________
Kissan ottajan allekirjoitus

________________________________________
Ensikodin allekirjoitus

Henkilöllisyys tarkastettu:

_______________________________________
Nimenselvennys

Tyhjennä lomake
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