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Arvele    ☐ Sulas    ☐ 

Isane    ☐ Emane    ☐ 

Kodulemmikuks    ☐ 

OSTU-MÜÜGI LEPING 

KASVATAJA 

Kasvanduse nimi Litsendi nr. Kasvataja nimi Tel.nr Meli aadress 

     

Aadress Postiindeks Riik 

   

MÜÜJA  (kasvataja või volitatud isik tehingu sõlmimiseks) 

Nimi Tel. nr Meili aadress 

   

OSTJA 

Nimi Tel. nr Meil 

   

Aadress Postiindeks Riik 

   

KASSIPOEG 

Kassipoja nimi Registri nr. Kiibi nr. EMS-kood 

    

Kassipoja sugu 
 

Kassipoja sünnikuupäev 

 

KASSIPOJA VANEMAD 

Kassipoja isa nimi ja tiitel: Kiibi nr. EMS-kood 

   

Kassipoja ema nimi ja tiitel: Kiibi nr. EMS-kood 

   

KASSIPOJA MÜÜK 

Täishind Lemmiklooma 

hind 

Müügihind Käsiraha makstud Veel maksta 

     

Kassipoja eest tasutakse  

Pangarekvisiidid  

Kassipoeg müüdud 
 

Kassipoja teada olevad vead  

 

Aretusse    ☐ 
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TEHINGUTINGIMUSED 

1. LOOVUTUS 

1.1. Loovutuseks peab kassipoeg olema vähemalt 12 nädala vanune (Eesti) või 14 nädala vanune (Soome). 

1.2. Loovutuseks peab kassipoeg kaaluma vähemalt üks kilo. 

1.3. Loovutuseks on kassipoeg saanud kiibi, 2x ussirohtu, kaks kompleks vaktsiini ja ühe marutaudi vaktsiini 

(järgmised vaktsiini kuupäevad märgitud EU-passi) 

1.4. Loovutushetkeks omab kassipoeg nii tõutunnistust, kui ka Eu-passi. 

 

2. TÕUTUNNISTUS 

Tõutunnistuse saab ostja: 

☐ Loovutusel 

☐ Peale müügihinna täieliku tasumist      

☐ Peale sterilliseerimist / kastreerimist tõendava dokumendi esitamist  

  

3. KASSIPOJA MÜÜK KODULEMMIKUKS 

3.1. Kodulemmikuks müüdud kassipojale kehtib sterilliseerimise / kastreerimise kohustus. 

3.2. Kohustus kuulub täitmisele Maine Coon kassidel soovitatavalt 1.5-2 aasta vanuselt. Alla aasta rangelt keelatud, v.a 

meditsiinilistel põhjustel. Alla 1.5 aa. omal vastutusel. Veterinaarset tõendid lõikusest ootame hiljemalt 2.3 aasta 

vanuseks. 

3.3. Teistel tõugudel kuulub kohustus täitmisele soovitatavalt aasta vanuselt. Alla 10. elukuud rangelt keelatud v.a 

meditsiinilistel põhjustel. Veterinaarset tõendid lõikusest ootame hiljemalt 1.5 aasta vanuseks. 

3.4. Kodulemmikuks müüdud kassipoeg arvestatakse sterilliseerituks / kastreerituks alles peale sellekohase tõendi 

esitamist.  

3.5. Kodulemmikuks müüdud kassipoega ei ole ostjal õigus kasutada omavoliliselt aretustegevuses (s.t paaritada, 

anda paaritusele). 

3.6. Ostjal on õigus, aasta jooksul kassipoja sünnist maksta lisa kassipoja aretusõiguse eest. Kasvatajal on õigus 

keelduda. Üle aasta vanuse kassi puhul soovi ei rahuldata tervislikel põhjustel.  

 

4. OMAVOLILINE ARETAMINE 

4.1. Omavoliliselt aretustegevuses kasutatud looma eest ei ole enam võimalik tasuda aretusõiguse hinda.  

4.2. Kodulemmiku omavolilises aretamises on ostja kohustatud kompenseerima kasvatajale moraalse kahju. 1000€ iga 

sündinud kassipoja eest, juhul kui ostetud kass on isane. 2000€ iga sündinud kassipoja eest, juhul kui ostetud 

kass on emane. Samuti laekub ostjale kohustus kass viivitamatult sterilliseerida / kastreerida. Viimase tegemata 

jätmise puhul tasub ostja kasvatajale lisaks 3000€ moraalse kahjuhüvitise. 

 

5. KODULEMMIKU ARETAMINE 

5.1. Kasvataja ja ostja vastastikusel kokkuleppel võib kodulemmikuks müüdud kassipoega aretuses kasutada. 

5.2. Kodulemmiku aretamise puhul sõlmivad kasvataja ja ostja sellekohase lepingu. 

5.3. Nii ostjal, kui ka kasvatajal on õigus igal hetkel kodulemmiku aretamisest taganeda. 

5.4. Kodulemmiku aretamine lubatud vaid läbi kassipoja kasvataja kasvanduse. S.t kõik aretustegevusega seonduvad 

otsused teeb kasvataja (partneri valik, terviseuuringud, näitused, kassipoegade hinnad jne) 

5.5. Kodulemmiku aretamise eest maksab kasvataja ostjale kompensatsiooni, mille suurus sõltub kassi soost, ning 

millised aretustegevusega seonduvad kulud kannab ostja. 

5.6. Kodulemmiku aretuse lõppedes jätkuvad tavapärased kodulemmikuks müüdud kassi lepingutingimused. 

5.7. Kodulemmiku aretuse lõppemisest on ostjal kaks kuud aega kass sterilliseerida / kastreerida.  

5.8. Ostja kinnitab, et annab kasvatajale teada, enne kui otsustab kassi sterilliseerida / kastreerida.  
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6. KASSIPOJA MÜÜK ARETUSEKS 

6.1. Kassipoja müük aretusse vaid registreeritud kasvandusse.  

6.2. Kui ostjal veel registreeritud kasvandus puudub, sobib ka kasvanduse avalduse esitamine tõukassiühingusse 

Fennica Cattus, hiljemalt aretuskassi hinna tasumise hetkeks.  

6.3. Kõik järglased peavad olema registreeritud.  

6.4. Aretuskassi müügi lisatingimused sellekohases lepingulisas.  

 

7. KASSIPOJA MÜÜGIHIND 

7.1. Kassipoja müügihinnas on arvesse võetud kõik kassipoja teada olevad vead. 

7.2. Järelmaksu puhul graafik ja tingimused lepingulisana. 

7.3. Aretusõigusega kassi eest maksab ostja täishinna, kodulemmikuks müüdud kassipojal kehtib hinna-alandus.  

7.4. Kodulemmikuks müüdud kassipoja müügihind on alandatud täishinnast tingimusel kass sterilliseerida / 

kastreerida. 

7.5. Kui kodulemmikuks müüdud kassipoeg ei ole sterilliseeritud / kastreeritud ettenähtud kuupäevaks, või 

sellekohast tõendit ei ole esitatud, kaotab allahindlus kehtivuse, ning jõustub täishind. V.a juhul, kui kasvataja 

teisiti ütleb.  

7.6. Automaatselt jõustunud täishind ei anna kassile aretusõigust, kui kõik 6. lõigu tingimused pole täidetud.  

 

8. OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK 

8.1. Omandiõigus säilib kasvatajal kuni müügihinna täieliku tasumiseni (vastavalt 7.5 sätestatud tingimustele).   

8.2. Müüjal on õigus tehing tühistada, kui ostja ei maksa kassi hinda kokkuleppe kohaselt. Sellisel juhul makstud raha 

ei tagastata ja kass kuulub tagastamisele. 

 

9. TEATAMISKOHUSTUS 

9.1. Ostja kinnitab, et on andnud tõepärast informatsiooni kassi tulevaste elutingimuste kohta.  

9.2. Ostja on kohustatud kontakteeruma kasvatajaga, kui ta ühel või teisel põhjusel on sunnitud kassist loobuma.  

9.3. Kassi müük, loovutamine, kinkimine või ära andmine, enne kõikide lepingu tingimuste täitmist (sterilliseerimine/ 

kastreerimine) kasvatajat informeerimata on rangelt keelatud.  

9.4. Kasvatajal on eelisõigus osta kass tagasi omapoolse hinnapakkumisega 

 

10. KASSIPOJA TERVIS 

10.1. Ostjal on õigus oma kulude eest nõuda arstliku tõendit ja lisa vaktsiinide tegemist või DNA uuringuid. 

10.2. Ostjal on õigus enda kuludega 7 päeva jooksul teha kassipojale erinevaid viiruse teste.  

10.3. Kui kassipojal ilmneb 14 päeva jooksul loovutamise järel haigus või mõni muu oluline viga, mis varjatud kujul 

olnud juba loovutushetkel, on ostjal õigus nõuda hüvitist kassipoja müügihinna piires, kviitungite alusel.  

10.4. Nabasonga mitte teadustamisel maksab müüja lõikuse- ja ravikulud, hilisema nabasonga tekkimisel, kannab 

kulud ostja. 

10.5. Peitemunandi korral maksab kasvataja operatsiooni hinna vahe tavahinnaga juhul, kui peitemunand polnud 

loovutushetkeks tuvastatud või ostjat polnud teavitatud. 

10.6. Hüvitist makstakse ainult juhul, kui ostja on läinud kasvataja poolt soovitatusse kliinikusse.  

10.7. Geneetiliste haiguste puhul annab kasvataja kolme aastase garantii.  

10.8. Garantii kehtib üksnes kasvatajast sõltuvatele (ennetatavatele/uuritavatele) haigustele. 

10.9. Geneetilise haiguse ilmnemisel kompenseerib kasvataja tekitatud moraalse kahju, uue samaväärse kassipojaga, 

arsti poolt väljastatud tõendi alusel. 

10.10. Veterinaari kulud on kassi ostmisega seotud paratamatus, seega kasvataja ei kompenseeri kasvatustegevusest 

sõltumatuid anomaaliaid, ega ka trantspordi kulusid.  

10.11. Ostja kinnitab, et on tutvunud tõule omapäraste ennetamatute riskidega.  

10.12. Ostjal on kohustus külastada reguaarselt loomaarsti, kassi tervise kontrollimise eesmärgil. 

10.13. Ostja on kohustatud andma kassile regulaarselt ussirohtu ja nõuete kohaselt vaktsineerima.  

10.14. Kassile vajadusel arstiabi mitte andmine on rangelt keelatud ja loomakaitseseadusega karistatav! 
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11. TÜLIDE LAHENDAMINE 

11.1. Lahkarvamused lahendatakse ostja ja müüja vahelistel läbirääkimistel, soovitavalt e-maili vahendusel.  

11.2. Läbirääkimistel kokkuleppe mitte saavutamisel seadusega sätestatud korras.  

11.3. Antud lepingu allkirjastamisega nõustuvad osapooled tülide lahendamisega kassikasvatajate klubi 

Markiss, Arbitaažkohtus SIACE.  

 

12. SOTSIAALMEEDIA, PILDID JA VIDEOD 

12.1. Ostja on kohustatud lisama kõikidele avalikult sotsiaalmeediasse laetud piltidele ja videodele 

kassipoja täisnime koos kasvanduse nimega või #catteryofmelidana.  

12.2. Privaatsetel postitustel või kontodel kohustus puudub. 

12.3. Ostja on kohustatud saatma müüjale kuni kassipoja aastaseks saamiseni vähemalt 2 kassipilti.  

12.4. Kasvatajal on kõik õigused nii kassipoja eas tehtud piltidele ja videodele, kui ka ostja poolt saadetud 

või interneti avalikult laetud piltidele ja videodele. 

 

13. LISA LEPINGUD 

Käesolevale lepingule on lisaks sõlmitud:  

☐ Aretustingimuste leping   ☐ Järelmaksuleping 

☐ Kodulemmiku aretusleping   ☐ Suuline leping 

 

14. LISATINGIMUSED 

14.1. Ostja avaldab, et on kassi üle vaadanud ja nõustub ta vastu võtma sellises seisundis, nagu ta on.  

14.2. Kasvataja kinnitab, et on rääkinud teadaolevaist kassi vigadest.  

14.3. Kasvataja kinnitab, et on andnud ostjale vastavad hooldus – ja toitumisjuhendid. Kasvataja 

vastutab antud teabe tõepärasuse eest.  

14.4. Kasvataja soovitab rangelt vältida märga / konserv toitu.  

14.5. Ostja garanteerib kassile vajalikud ronimise-, mängimise, peitmise  ja liikumisvõimalused, 

kvaliteetse toidu, puhta vee ja liivakasti.  

14.6. Kasvataja juhiste mitte täitmine vabastab kasvataja täielikult vastutusest, mis on seotud juhiste 

eiramistega.  

 

Ostja nimi Allkiri Kuupäev 

   

Müüja nimi Allkiri Kuupäev 

   

 


