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VASTAANOTTAJAN TIEDOT KOIRAN TIEDOT 

Nimi: _______________________________________ Nimi: _____________________  

Osoite: ______________________________________ Sukupuoli: _____________________
Sirunumero: ____________________

____________________________________________ Syntymäaika: ___________________  

Puh: ________________________________________ Tuntomerkit: ___________________  

Email: _______________________________________ 

 SOPIMUSEHDOT 

1. Yhdistys sitoutuu tuomaan koiran Suomeen maahantuontimääräysten mukaisesti. Koiran luovutuksen jälkeen vastuu koirasta ja              
hoitokustannuksista on vastaanottajalla, joka sitoutuu huolehtimaan koirasta eläinsuojelulain ja -säännösten mukaisesti.           
Vastaanottaja sitoutuu viemään koiran tarvittaessa viipymättä  eläinlääkäriin. Koira tulee myös rokottaa säännöllisesti. 

2. Vastaanottajalla ei ole oikeutta luovuttaa koiraa edelleen ilman yhdistyksen edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman                
eläinsuojelullisia syitä. 

3. Yhdistyksellä on oikeus tiedustella koiran sopeutumisesta ja voinnista sekä käydä tarvittaessa paikan päällä arvioimassa               
tilannetta. Jos koira katoaa, vastaanottaja ilmoittaa siitä välittömästi yhdistyksen edustajalle. 

4. Vastaanottajalla ei ole oikeutta teettää koiralla pentuja. Jos koiraa ei ole jostain syystä voitu tarhalla steriloida/kastroida,                 
vastaanottaja on velvollinen teettämään tämän toimenpiteen koiralle. Steriloimattomista/kastroimattomista koirista peritään          
vastaanottajalta 100 euron pantti, jonka yhdistys palauttaa maksajalle, kun toimenpide on todistetusti suoritettu. 

5. Jos koira jostain syystä tarvitsee uuden kodin, vastaanottaja on velvollinen pitämään sen, kunnes uusi koti löytyy. Yhdistys                  
sitoutuu etsimään koiralle uuden kodin eikä ole velvollinen palauttamaan koirasta maksettua kulukorvausta. Jos omistaja              
menehtyy, koira palautuu yhdistyksen omistukseen. 

6. Yhdistys ilmoittaa vastaanottajalle kaikki tiedossa olevat terveyteen liittyvät seikat. Yhdistys ei kuitenkaan voi antaa takeita                
koiran terveydentilasta ja historiasta eikä varmuutta tarkasta iästä. Koiralla voi myöhemmin ilmetä sairauksia tai vammoja, joista                
yhdistys ei ole ollut tietoinen, eikä yhdistys ole velvollinen vastaamaan niistä aiheutuneista kustannuksista tai haitoista, vaan                
vastuu on vastaanottajalla. Vastaanottaja on tietoinen siitä, että yhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia suorittaa hammashoitoja              
lähtömaassa. Vastaanottaja on myös tietoinen siitä, että lähtömaassa otetut tautitestit eivät ole täysin varmoja ja yhdistys                
suosittelee leishmania- ja sydänmatotestin uusimista Suomessa 6-7 kuukautta saapumisesta. 

7. Vastaanottaja sitoutuu kertomaan Espanjan Katukoirat ry:lle koiran sopeutumisesta ja olemaan ensimmäisen kerran yhteydessä              
yhdistykseen viikon sisällä koiran luovutuksesta, ja tämän jälkeen kerran kuukaudessa kolmen kuukauden ajan sekä sen jälkeen                
kerran vuodessa. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista ongelmista tai ongelmakäyttäytymisestä välittömästi          
yhdistykselle. Yhdistys sitoutuu auttamaan ongelmatilanteissa parhaan kykynsä mukaan. 

8. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset yhteystietojen ja nimenmuutokset yhdistykselle. 

9. Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja on lukenut ja ymmärtänyt koiran terveyteen liittyvät tiedot, jotka              
löytyvät yhdistyksen nettisivuilta www.espanjankatukoirat.com osiosta Sairaudet. 

10. Jos tätä sopimusta rikotaan, yhdistyksellä on oikeus hakea koira pois. Myöskään tällöin ei kulukorvausta palauteta. 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyn sen ja sitoudun noudattamaan ylläolevia ehtoja. 

Luovutuspäivämäärä: Paikka:
_____________________________________ _________________________________________  

Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys Yhdistyksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_____________________________________ _________________________________________ 
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