Sopimus koiran
astutuksesta
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hallituksen xx.xx.20xx hyväksymä.

Uros
Rotu

Väri

Nimi

Rekisterinumero

Omistaja / Jalostusoikeuden haltija

Puhelinnumero

Täydellinen osoite

Narttu
Rotu

Väri
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Rekisterinumero

Omistaja / Jalostusoikeuden haltija

Puhelinnumero

Täydellinen osoite

Sopimukset uroksen/nartun kuljetuksesta ja ylläpidosta(1

Astutuspaikka

Koira palautettava
viimeistään

______ / ______ 20_____

Astutusmaksu uroksen omistajalle

Astutus maksetaan per pentu perusteisesti. Heti astutuksen tapahduttua maksetaan nk. hyppyraha(2 __________ euroa, jota ei palauteta.
Myöhemmin maksetaan varsinainen astutusmaksu __________ euroa per rekisteröintikelpoinen pentu ______ / ______ 20_____ tai viimeistään
pentujen täyttäessä seitsemän viikkoa. Maksettu hyppyraha sisältää nartun tähän sopimukseen liittyvän juoksuajan kaikki astutuskerrat.
Astutus maksetaan kertasuorituksena.
Heti astutuksen tapahduttua maksetaan varsinainen astutusmaksu kokonaisuudessaan __________ euroa. Maksettu kertasuoritus sisältää nartun
tähän sopimukseen liittyvän juoksuajan kaikki astutuskerrat. Maksuvelvollisuus on riippumaton siitä tiinehtyykö narttu tai syntyykö pentuja.
Uroksen omistaja luovuttaa allekirjoitetun astutustodistuksen nartun omistajalle välittömästi, kun tämän sopimuksen mukainen astutusmaksu(3
on kokonaisuudessaan suoritettu.
Osapuolet ovat sopineet uusinta-asututuksesta, jolloin tämän sopimuksen mukaisesti maksettua kertamaksua tai hyppymaksua ei tarvitse maksaa
uudelleen tilanteessa, jossa astutus ei ole tuottanut tulosta.

Allekirjoitukset
Paikka

Päiväys

Uroksen 1. omistajan allekirjoitus

Nartun 1. omistajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Uroksen 2. omistajan allekirjoitus

Nartun 2. omistajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
1) Jos koira lähetetään astutuspaikkakunnalle, osapuolet sopivat kuljetustavasta ja -kuluista sekä koiran hoitokuluista astutuspaikkakunnalla (mm. ruokinta,
mahdolliset eläinlääkärikulut).
2) Hyppyraha on kertaluontoinen korvaus astumisesta.
3) Astutusmaksuksi ei suositella luovutettavan pentua. Jos astutusmaksuksi kuitenkin sovitaan pentu, on erikseen sovittava uroksen omistajan valintaoikeudesta ja pennun luovuttamisajankohdasta, sekä menettelystä siinä tilanteessa, että pennut syntyvät kuolleina tai niitä syntyy esimerkiksi vain yksi.
4) Nartun omistaja ilmoittaa uroksen omistajalle välittömästi pentujen syntymisestä.
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