LOOMA OSTU-MÜÜGILEPING
Koostas MTÜ Eesti Loomakaitse Selts

____________(koht) "____"________ 20____

LEPINGU POOLED
Looma võtja/ostja nimi:______________________________________Isikukood:___________________________

□ pass, □ ID-kaart, □ juhiluba – number ___________________________________

Isikut tõendav dokument: 

Aadress: ____________________________________________________________________________________
Telefoninumber: _______________________ E-post: ________________________________________________

Looma loovutaja/müüja nimi:_____________________________________Isikukood:______________________

□ pass, □ ID-kaart, □ juhiluba – number ___________________________________

Isikut tõendav dokument: 

Aadress: ____________________________________________________________________________________
Telefoninumber: _______________________ E-post: ________________________________________________

LEPINGU ESE
Looma nimi: ________________________________Looma liik ja tõug: _______________________________

□ emane / □ isane

Kiibi number ja asukoht: ___________________________________________Looma sugu: 

□ jah / □ ei

Looma vanus: _____________________________________________Kastreeritud/steriliseeritud: 

Kirjeldus ja erilised tundemärgid:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Marutaudi vaktsiin: ______________ Kompleksvaktsiin: ______________ Parasiiditõrje: _______________
(kuupäev ja aasta)
(kuupäev ja aasta)
(kuupäev ja aasta)

Muu ravi ja haigused:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
………………………………………
(loovutaja/müüja allkiri)

………………………………………
(võtja/ostja allkiri)

LOOMA OSTU-MÜÜGILEPING
Koostas MTÜ Eesti Loomakaitse Selts

3. POOLTE KOHUSTUSED:
3.1. Müüja
3.1.1. Müüja kinnitab, et on Ostjale üle andnud lepingu esemeks oleva looma.
3.1.2.
Müüja
kohustub
andma
Ostjale
koos
loomaga
üle
looma
dokumendid
…………….…………………………………………..…………………………………….…………………………..
……………………………………………….. (loetleda dokumendid, nt tõutunnistus, vaktsineerimispass vms)
3.1.3. Müüja kinnitab, et üks looma vanematest elab püsivalt koos temaga ja Müüja ei ole looma
vahendaja.
3.1.4. Müüa kinnitab, et loom on terve. Terviseprobleemide olemasolul on Müüja kohustatud andma
Ostjale
sellekohast
teavet
ja
juhised
veterinaararsti
ettekirjutuste
kohta……………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... (esitada kirjeldus)
3.1.5. Müüja kinnitab, et on Ostjat teavitanud loomal teadaolevast vigadest, tõustandardile
mittevastavusest, tõus esinevatest pärilikest haigustest. Müüja kinnitab, et müüdava looma vanemad on
terved, kui looma vanematel on teadaolevaid pärilikke haigusi, teavitab Müüja sellest Ostjat
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... (esitada kirjeldus)
3.1.6. Müüja kinnitab, et on selgitanud Ostjale looma liigile ja tõule vastavaid hooldus- ja toitmisjuhiseid.
3.1.7. Müüja kinnitab, et loom on saanud kõik nõutavad vaktsiinid ja parasiiditõrje.
3.1.8. Müüja kinnitab, et loom on vähemalt 2 kuu vanune.
3.1.9. Müüja kohustub Ostjalt looma tagasi võtma ja ostuhinna tagastama, kui loomal ilmneb loovutamise
järel 1 kuu jooksul haigus või muu oluline viga, mis on loomal olnud juba loovutuse hetkel ja millest Ostjat
ei teavitatud. Nimetatud kohustus ei välista võlaõigusseadusest tulenevate õiguskaitsevahendite
rakendamist.
3.2. Ostja
3.1.1. Ostja kohustub tasuma Müüjale lepingus nimetatud ostusumma.
3.2.2. Ostja kinnitab, et on looma vastu võtnud ja üle vaadanud.
3.2.3. Ostja kinnitab, et hoolitseb looma eest hästi, järgides Eesti Vabariigis kehtivat loomakaitseseadust,
lemmikloomade pidamise nõudeid, Ostja ja looma asukohas kehtivaid lemmikloomade pidamise eeskirju
ja muid sarnase sisuga õigusakte ja loomapidamise juhiseid.
3.2.4. Ostja kinnitab, et oskab looma eest hoolitseda vastavalt looma liigile, tõule ja vanusele ning
vajadusel pöördub abi saamiseks spetsialisti poole.
3.2.5. Ostja kinnitab, et jälgib looma tervislikku seisundit ja käitumist, käitumuslike muutuste tekkimisel
arvestab terviseprobleemide võimalikkusega ja terviseprobleemide ilmnemisel pöördub esimesel
võimalusel veterinaararsti poole.
3.2.6. Ostja kinnitab, et on teadlik looma eeldatavast elueast ja on võimeline looma eest kogu looma eluea
jooksul hoolt kandma. Ettenägematute asjaolude korral kohustub Ostja tegema kõik endast oleneva, et
leida loomale uus omanik.
3.2.7. Juhul kui omand antakse üle kolmandale isikule (müük, kink vms) on Ostja kohustatud sellest
teavitama Müüjat.
3.2.8. Lepingu punkti 3.1.9 rakendamisel kohustub Ostja teavitama Müüjat loomal avastatud haigusest või
muust olulisest veast esimesel võimalusel.
………………………………………
(loovutaja/müüja allkiri)

………………………………………
(võtja/ostja allkiri)
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4. Muud poolte vahelised kokkulepped (nt pidamistingimused, järglaste saamise piiramine, koolituse
kohustus vms):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Vaidluste lahendamine.
6.1. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
6.2. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused kohtu kaudu vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandlusele.
7. LÕPPSÄTTED.
7.1. Leping on koostatud kahes eksemplaris, 1 eksemplar igale poolele.
7.3. Pooled kinnitavad, et Ostja on Müüjale tasunud looma ostusumma _________eurot.

………………………………………
(loovutaja/müüja allkiri)

………………………………………
(võtja/ostja allkiri)

