
KOERA OSTU-MÜÜGILEPING 
 
____________ "____"________   20____   
 
LEPINGU POOLED 
 
MÜÜJA 
Nimi____________________________________________________________________ 
Aadress_________________________________________________________________ 
Telefon_________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________ 
 
OSTJA 
Nimi____________________________________________________________________ 
Aadress_________________________________________________________________ 
Telefon_________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________ 
 
 
1.LEPINGU ESE. 
1.1. «Kasvandusepidaja» müüb looma 
registreeritud__________________________________________ 
1.2. «Ostja» vabatahtlikult omandab lepingus nimetatud looma. 
1.3. Ost/müük teostatakse antud lepingu raames. 
2.Lepingu ese/täidetakse looma üleandmise hetkel  
Loom______________________________________________ 
Tõug______________________________________________ 
Sünniaeg__________________ Sugu____________ Värv___________________________ 
Nimi_________________________________________________________________________ 
Id number______________________________________________ 
Dokument___________________________________ 
Väljastatud (millal, kelle poolt)_________________________________________ 
Organisatsiooni aadress, telefon____________ 
Looma hind _________________________________________________ _____________ 
2.1 Ostja tasub müüjale ettemaksu summas________________.Müüja kohustub looma üleanda 
ostjale siis kui loom on vähemalt 2 kuud vana. Ostja kohustub tasuda 
müüjale______________eur enne looma kättesaamist ,hiljemalt  ______2012 a.Juhul kui ostja ei 
täida lepingutingimusi siis ettemaksu ei tagastata. 
3. POOLTE KOHUSTUSED: 
3.1. «Kasvandusepidaja» - 
3.1.1. Müüja  kinnitab,  et  on rääkinud  teadaolevaist koera vigadest, tõus esinevatest pärilikest 
haigustest, koera  pärilikust  eelsoodumusest  saada  neid  vigu  ning  nende asjaolude  
tähendusest.  Müüja  kinnitab,  et  on  andnud  ostjale tõule  vastavad  hooldus-  ja  
toitmisjuhendid  
« РЕТ » - « BREEDER » - « SHOW » - 
3.2. «OSTJA» - 
3.2.1. Ostja avaldab, et  on  koera  üle  vaadanud  ja nõustub ta  vastu  võtma  sellises seisundis,  
nagu  ta  on. 
3.2.2. Kohustub anda tõuele vastava hooldust, mitte hoida puuris ja  tagada vaba väljapääs 
jalutamiseks. 
3.2.3. Juhul kui loom läheb üle kolmandale isikule (müük,kink) ostja kohustub teavitada 
kasvandusepidajat. 
3.2.4.Kohustub täielikult tasuda käesolevas lepingus toodud summa kasvanduspidajale. 
«Kasvanduspidaja»                                                                                         «Ostja»  
 



 
 
 
 
 
4. LEPINGU OSTU/MÜÜGI TINGIMUSED 
4.1. Kui loom on „PET-klass“ ostja kohustub looma steriliseerida  
4.2. Kui loom on „BREEDER – klass“ ostjal ei ole õigust esitada pritensiooni näituse 
mitterahuldava hinnangu puhul 
4.3. Kui loom on „ SHOW – klass“,siis kasvanduspidaja garanteerib, et loom vastas tõu 
kvaliteedile   
4.4. Ostjal on õigus kolme päeva jooksul kontrollida looma  
4.5. «Kasvanduspidaja» kohustub kolme päeva jooksul ostjalt looma tagasi võtta ja tagastada 
raha täisulatuses ostjale juhul kui looma tervis ei ole korras ja diagnoos on kinnitatud 
veterinaararsti poolt. 
4.6. «Ostjal» on õigus tagastada tervet looma «kasvanduspidajale» : 
2 päeva jooksul, sellisel juhul ostja kaotab kuni 50% makstud summast. 
7 päeva jooksul, sellisel juhul ostja kaotab kuni 70% makstud summast. 
Kui ostja tagastab looma 7 päeva möödumisel, sellisel juhul ostja kaotab kuni 100% 
4.7. Juhul kui ostja ei kontrollinud looma tervist 3 päeva jooksl, siis ostjal ei ole õigus edaspidi 
pretensiooni esitada ja makstud summa ostjale ei tagastata  
4.8.Lisatingimused: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5. Vääramatu jõud. 
5.1. Kumbki pool ei vatsuta lepingu rikkumise eest, asjaolude tõttu, tekkinud olukorras mida ei 
saa ette näha või vältida 
6. Vaidluste lahendamine. 
6.1. Kõik vaidlused käesoleva kokkuleppe alusel lahendatakse läbirääkimiste teel. 
6.2. Kui kokkulepele ei jõuta, vaidlus lahendatakse kohtu kaudu. 
7. LÕPPSÄTTED. 
7.1. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, 1 eksemplar igale poole. 
7.2. Kui puuduvad andmed ja / või allkiri lepingupool ei loeta kehtivaks. 
 
8. Poolte andmed: 
 
 
 
«Kasvandusepidaja»                                                                 «Ostja» 
Perekonnanimi                                                                         Perekonnanimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nimi                                                                                         Nimi 
Aadress:                                                                                   Aadress:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Telefon:                                                                                    Telefon: 
 
Kuupäev ja allkiri                                                                    Kuupäev ja allkiri 
                                                                                                                                                                         
 
 


