KOIRAN LUOVUTUSSOPIMUS
Yhteystiedot: Taisijan Koirat ry
s-posti : info@taisijankoirat.fi
Puhelin: Taisija Kaburneeva +79111863065 / WhatsApp
Yhteyshenkilö Suomessa: Julia Lehto 0407072903 / WhatsApp

KOIRAN ADOPTOIJAN TIEDOT

ADOPTOITAVA KOIRA

Nimi

______________________________

Nimi

_______________________

Osoite

______________________________

Syntymäaika

_______________________

Puh.numero

______________________________

Sukupuoli

( ) uros

Sähköposti

______________________________

Sirunumero

_______________________

( ) naaras

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen koiran vastaanottaja ilmoittaa tutustuneensa
luovutussopimukseen, hyväksyvänsä sen ehdot itseään velvoittaviksi sekä sitoutuvansa
noudattamaan niitä. Koiran vastaanottaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja
terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä.
1) Omistusoikeus koiraan siirtyy, kun sovittu maksu on suoritettu ja sopimus on allekirjoitettu.
2) Vastuu koiran terveydenhuollosta siirtyy uudelle omistajalle sellaisenaan. Uusi omistaja huolehtii
koiran ylläpitokustannuksista omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.
3) Uusi omistaja sitoutuu antamaan koiralle kotikoiran olot. Luovuttaja ei luovuta koiraa
häkkikoiraksi, ulkokoiraksi taikka taistelukoiraksi. Mikäli koiran olot eivät vastaa kotikoiran oloja,
oikeus koiraan siirtyy välittömästi luovuttajalle.
4) Uusi omistaja ilmoittaa luovuttajalle välittömästi koiran mahdollisesta karkaamisesta.
5) Uudella omistajalla ei ole oikeutta myydä tai antaa koiraa toiselle ihmiselle ilman luovuttajan
lupaa.
6) Uudella omistajalla ei ole oikeutta lopetuttaa koiraa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava
sairaus/onnettomuus). Tällaiseksi syyksi ei lueta elämäntilanteen muutoksia eikä pitovaikeuksia.
Koiraa EI saa lopettaa ilman luovuttajan myöntämää lupaa. Mikäli koiran lopettamista joudutaan
harkitsemaan, on asian suhteen viipymättä oltava yhteydessä luovuttajaan. Koiran lopettamisesta
on luovuttajalle AINA toimitettava eläinlääkärinlausunto.
7) Luovuttajalla on oikeus kysyä ja saada uudelta omistajalta viipymättä selvitys koiran terveydestä
ja adoptoitumisesta. Luovuttajalla on oikeus käydä tarkastamassa koiran olosuhteet. Uusi omistaja
sitoutuu jatkossakin pitämään yhteyttä luovuttajaan, kuvien ja kuulumisten muodossa.
8) Uudella omistajalla ei ole oikeutta teettää pentuja koiralla. Jos koira ei ole sterilisoitu, uudella
omistajalla on velvollisuus leikkauttaa koira steriiliksi.
9) Jos koira, jossakin vaiheessa tarvitsee uutta kotia, tulee viipymättä ottaa yhteyttä luovuttajaan.
Uudella omistajalla on velvollisuus pitää koiraa kotonansa, kunnes sopiva omistaja on löydetty.
Uusi omistaja vastaa koiran hoidosta ja kaikista kuluista tänä aikana. Uudella omistajalla ei ole

oikeutta saada maksuja takaisin, eikä ole oikeutta itse tehdä päätöstä koiran uudesta kodista.
10) Ongelmatapauksissa uusi omistaja sitoutuu tarvittaessa hakemaan apua asiantuntijoilta
ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Luovuttaja sitoutuu auttamaan ongelmatilanteissa parhaan
kykynsä mukaan. Mahdollisissa ongelmatilanteissa tulee uuden omistajan olla heti yhteydessä
luovuttajaan, jotta ongelma saataisiin mahd. nopeasti korjattua alkuvaiheessa.
11) Luovuttajalla on oikeus saada koira takaisin, jos sopimusehtoja on rikottu.
12) Ennen luovutusta uusi omistaja ja luovuttaja tarkastavat koiran ja ovat yhteisymmärryksissä
koiran kunnosta. Kaikki koiraa koskevat terveystiedot luovutetaan tässä yhteydestä.
13) Koirasta maksettavaa varausmaksua (40€) EI palauteta, mikäli uusi omistaja peruu varauksen.
14) Uusi omistaja on velvollinen ilmoittamaan luovuttajalle yhteystietojen tai nimen muutoksista.
15) Uuden omistajan tulee rekisteröidä koiran siru omiin tietoihinsa osoitteessa turvasiru.fi viim. 7
vurokauden sisällä tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.
16) Jos uusi omistaja rikkoo tätä adoptiosopimusta, on hän velvollinen maksamaan Taisijan koirille
sopimussakkona 500 euroa. Luovuttajalla on lupa hakea koira pois ilman korvausvelvollisuutta.
Riita-asiat sekä erimielisyydet tämän adoptiosopimuksen noudattamisesta ratkaistaan Helsingin
käräjäoikeudessa.
Tätä sopimusta on tulostettu kaksi ( 2 ) kappaletta, yksi kummallekin sopimuksen osapuolelle.
OLEN LUKENUT SOPIMUSEHDOT JA SITOUDUN NOUDATTAMAAN NIITÄ

__________________________
Paikka ja aika

__________________________

_______________________

Koiran vastaanottaja

Eläimen luovuttaja

_______________________________
Nimen selvennys

___________________________
Nimen selvennys

