Smlouva o ubytování psa
I. Smluvní strany
Provozovatel :
Daniel Maček
Sídlo :
Ostravská 719, Příbor, 74258
IČ:
69614857
Tel.:
603852713
e-mail:
info@danielmacek.cz
Bankovní spojení :
670100-2204279815/6210
(dále jen provozovatel)
a
Zákazník:
..............................................................................................................
Adresa:
..............................................................................................................
č. OP:
....................
tel.:
....................
e-mail:
....................
(dále jen zákazník)
II. Předmět smlouvy
1)
Předmětem smlouvy je ubytování psa, po předem stanovenou dobu a v prostorách k tomu určených.
Pes/ fena
Jméno:
....................
Plemeno:
....................
Věk:
....................
Jméno:
....................
Plemeno:
....................
Věk:
....................
Výbava psa:
očkovací průkaz, obojek, vodítko, pelíšek, hračky, miska 1x/2x, deka, náhubek.
Strava:
- vlastní / placená ..........................................
kolikrát denně:.....
ráno / večer.
Venčení psa:
- kolikrát denně ..........
- volný pohyb po pozemku ano / ne.
Povaha psa:
.................................................................................................
Umístění psa: odkládací box / vnitřní kotec / venkovní kotec
III. Termín, cena
1)
Termín ubytování: od..................do.................tj.dnů..........x cena za den.............
2)
Cena
Odvezení/přivezení psa, další služby:..............................................................Kč
Složená záloha ve výši ............Kč.
Cena celkem:.........................Kč
Doplatek :............................Kč
3)
Další ujednání
Odměna nezahrnuje náklady na veterinární ošetření, jehož potřeba vznikla bez zavinění provozovatele. Náklady za
veterinární ošetření se zavazuje majitel uhradit při převzetí psa po předložení dokladů.
IV. Závěrečná ustanovení
1)
Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí psa, způsobené skrytou vadou či dosud nezjištěnými nebo ze strany
zákazníka zatajenými, zdravotními problémy.
2)
Zákazník odpovídá za škody způsobené umístěným zvířetem, a to v plném rozsahu. V případě vzniklé škody je
provozovatel povinen zajistit fotodokumentaci způsobené škody a zákazníkovi na požádání buď vzniklou škodu přímo
ukázat, či předložit fotodokumentaci celé události.
3)
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nich každá strana obdrží jeden výtisk. Zákazník byl
seznámen s ceníkem služeb a všeobecnými podmínkami.
4)
Na důkaz vážnosti vůle a souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
V ...................................................

dne ....................................

...............................................
Provozovatel

...............................................
Zákazník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlášení majitele při převzetí psa
Psa jsem převzal v nezměněném zdravotním stavu.
Dne:
....................
Podpis majitele: ...................

