ŠUNS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
Berno Zenenhundų veislynas “Pašilių saulė”,
FCI Nr. - 11/13,
Veterinarinės kontrolės subjekto patvirtinimo numeris: LT 71-46-007.
_________________
data

_______________________
vieta

Ši sutartis sudaryta tarp Eugenijaus Domeikos (a.k. 36710010167), toliau
vadinamo VEISĖJU ir
______________________________________________________________,
toliau vadinamu PIRKĖJU.
I. ŠUNS APRAŠYMAS
1. VEISĖJAS sutinka parduoti, o PIRKĖJAS sutinka pirkti toliau aprašytąjį šunį:
Veislė: Berno Zenenhundas
Šuns vardas: ___________________________________
Gimimo data: ___________________________________
Lytis: __________________________________________
Mikročipo numeris: _______________________________
LŠVK numeris: ___________________________________
2. VEISĖJAS patvirtina, jog:
2.1 Šuo yra iš jo veislyno.
2.2 Šuo yra paskiepytas pagal amžių.
2.3 Šuo buvo apžiūrėtas LKMS (http://www.lkms-kinologija.lt/) specialistų.
Vados apžiūros akto kopija pridedama prie sutarties. Esant veislės standartą
pažeidžiančių defektų, jie atsispindėtų kilmės dokumente arba vados apžiūros
akte. Jeigu pastarajame, prie perkamo šuniuko, pastabų nėra, vadinasi jis
atitinka visus veislės standarto reikalavimus ir yra: teisingo kailio spalvinimo,
dantų sąkandis geras, uodega tiesi, abu kiaušinėliai nusileidę (jeigu perkamas
šuo – patinėlis).
2.4 PIRKĖJUI perduodamas tik geros psichinės ir fizinės būklės šuo.
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II. ATSISKAITYMAS
1. Šalys susitarė, jog šuniuko pirkimo kaina yra:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Rezervuojant šuniuką yra mokamas avansas, kuris yra - 500 Eur. Likusi
suma, sumokama prieš išsivežant šuniuką iš veislyno.
3. Jeigu, rezervuojant šuniuką, buvo sumokėtas avansas, o PIRKĖJAS
nusprendė šuniuko atsisakyti, avansas lieka VEISĖJUI.
4. Avansas grąžinamas pirkėjui tik tuo atveju, jei šuniukas nustipo dar
neišvažiavęs iš veislyno.
III. VEISĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS
1. VEISĖJAS įsipareigoja šuns perdavimo metu atiduoti PIRKĖJUI visus
originalius perkamo šuniuko dokumentus:
1.1 kilmės dokumentą,
1.2 vakcinavimo pasą,
1.3 LKD šuns perdavimo sutartį,
1.4 ženklinimo elektronine tapatybės nustatymo priemone (ETNP) pažymą,
1.5 LKD specialistų patvirtintą vados apžiūros akto kopiją.
2. VEISĖJAS įsipareigoja dalintis su PIRKĖJU savo patirtimi apie šuniuko
priežiūrą,
maitinimą ir ugdymą, rekomenduoti tinkamus, savo paties
patikrintus ir patikimus veterinarus Kauno mieste arba padėti susirasti
kompetetingus specialistus kituose Lietuvos miestuose.
3. VEISĖJAS įsipareigoja bet kada priimti grąžinamą šuniuką atgal į veislyną,
jeigu PIRKĖJAS nusprendžia jo atsisakyti:
4.1 Jeigu šuniukas yra grąžinamas per 14 dienų nuo įsigijimo datos, VEISĖJAS
įsipareigoja grąžinti PIRKĖJUI visą sumą, išskyrus AVANSĄ - 500 Eur.
4.2 Jeigu šuo yra grąžinamas virš 4 (ketverių) metų amžiaus, VEISĖJAS
įsipareigoja priimti šunį, parvežtą į veislyną PIRKĖJO sąskaita, nemokamai.
5. VEISĖJAS patvirtina, jog šuo buvo paskiepytas ir apžiūrėtas profesionalaus
veterinaro.
6. VEISĖJAS garantuoja 500 Eur kompensaciją, jeigu:
6.1 iki 19 (devyniolikos) mėn. amžiaus, atlikus klubo ir sąnario displazijos
tyrimus, aptikta sunki, pagal veislės standartą klubo sąnario displazija: HD - D,
E, F arba sunki alkūnės displazija: ED - II, III. Taip pat, jeigu aptiktos akių
ligos: entropija, paveldima katarakta, posterior lenticonus, N. opticus spenelio
koloboma, progresuojanti tinklainės atrofija.
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7. Jeigu šuo mirė per 6 (šešis) mėnesius nuo išvažiavimo iš veislyno ir,
skrodimo metu, gautos išvados patvirtina, jog tai įvyko dėl genetinio defekto ar
susirgimo, VEISĖJAS įsipareigoja per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo
dienos grąžinti PIRKĖJUI visą šuniuko kainą arba pasiūlyti išsirinkti šuniuką iš
sekančios vados.
IV. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ
1. Po šuniuko perdavimo PIRKĖJAS įsipareigoja visapusiškai rūpintis savo
augintiniu: tinkamai ir laiku šerti, girdyti, rūpintis jo sveikata, gyvenamąja
vieta, higiena, kailio priežiūra. Reikalui esant, nedelsiant suteikti veterinaro
priežiūrą. Tinkamai auklėti ir bendrauti su savo šunimi.
2. Jeigu šuo yra sveikas, ir nereikia dažniau, PIRKĖJAS įsipareigoja 1 (vieną)
kartą per metus lankytis pas veterinarą, kur šuo, privaloma tvarka, turi būti
paskiepytas nuo pasiutligės bei nuo kitų ligų pagal veterinaro rekomendacijas.
Prieš bet kurį skiepą šuniui turi būti suduoti vaistai nuo kirminų ir sulaukta
atsakymo, kad šuo jų neturi. Šuo gali būti skiepijamas tik sveikas, linksmas bei
normaliai besituštinantis (ne viduriuojantis, be žaizdų, skiepai neturi dubliuotis
su antibiotikų vartojimu ir pan. Būtina konsultuotis su veterinaru esant bet
kokiems nukrypimams nuo normalios fizinės ar psichinės sveikatos būklės).
3. PIRKĖJAS prisiima atsakomybę už problemas ir išlaidas, kurias gali sukelti
netinkama šuns priežiūra ar socializacija.
4. PIRKĖJAS pripažįsta žinąs, kad visada gali kreiptis konsultacijos apie
šuniuko priežiūrą į VEISĖJĄ. Norint suteikti savo šuniui geriausią pagalbą
negalavimo metu, PIRKĖJUI rekomenduojama kuo greičiau (per 1-3 dienas)
kreiptis konsultacijos į VEISĖJĄ ir privaloma – į kvalifikuotą veterinarijos
gydytoją.
5. Jeigu šuniui bus atlikti veislei privalomi klubų ir alkūnių sąnarių displazijos
bei akių tyrimai, PIRKĖJAS įsipareigoja apie jų rezultatus pranešti VEISĖJUI,
atsiųsdamas tyrimų išvadų kopijas el. p. adresu: info@pasiliusaule.eu
6. Jeigu šuo bus veisiamas, PIRKĖJAS įsipareigoja laikytis LKD reglamentuotų
veisimo nuostatų (veisti šunis tik su dokumentais, laikantis amžiaus bei
kergimo dažnumo apribojimų ir t.t. Žr. „LKD šunų veisimo nuostatai“ ir „LKD
šunų veisimo nuostatų priedai“.
7. Jeigu PIRKĖJAS nebegali ar nenori rūpintis šunimi, jis įsipareigoja pranešti
apie tai VEISĖJUI, kad šis turėtų pirmenybės teisę išpirkti iš PIRKĖJO šunį už
sutartą sumą, jeigu šuo yra iki 4 (ketverių) metų amžiaus arba priimti šunį
atgal į veislyną nemokamai, jeigu šuo yra vyresnis.
8. Mirus šuniui, PIRKĖJAS įsipareigoja išbraukti jį iš valstybinio apskaitos
registro. Tą padaryti galima bet kurioje veterinarijos klinikoje informavus apie
tai administratorių arba VMVT skyriuose.

3

VI. KITOS SĄLYGOS
1. Šalys susitarė, kad visas išlaidas, susijusias su šuns transportavimu,
apmoka PIRKĖJAS.
2. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, vienas iš kurių atitenka VEISĖJUI,
o kitas – PIRKĖJUI.
VII. SUTARTIES PAKEITIMAI
Ši sutartis yra ne keičiama ir ne perleidžiama tretiesiems asmenims.
Pažeidus sutartį, abi pusės turi teisę kreiptis į LR Teismą įstatymų numatyta
tvarka.
VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI
VEISĖJAS:

PIRKĖJAS:

EUGENIJUS DOMEIKA
a.k. 36710010167
A/s LT724010042502639826
Paparčių 1, Pašilių km.,Užusalių sen.,
Jonavos r.
Tel.: +370-670-94498
El. p.: info@pasiliusaule.eu
www.pasiliusaule.eu
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