OSTA KOER USALDUSVÄÄRSELT KASVATAJALT!
Koer vajab palju aega ja pühendumist. Koera hankimisel tuleks teha enne põhjalik eeltöö.
Kutsikas tuleb osta usaldusväärselt kasvatajalt, kelle juures võib juba varakult käia tutvumas
kutsika ja selle emaga.
Koerakutsikaid võib eelkõige otsida tõuühingu kaudu kui ka Eesti Kennelliidu abiga.
Tõuühingu "kutsikate-nõustajad" on parimad oma tõu asjatundjad. Tõuühingust saab infot
kasvatajate ja sündinud pesakondade kohta.
Koerakutsikas on valmis uude koju minema 7-8 nädala vanusena
Eestis kutsikad sünnivad kodustes tingimustes, selle tõttu ostjal on mugav käia kutsikaga
tutvumas juba sünnikodus. Samas saab tutvuda kutsikate emaga ning näha kas kutsikad
kasvavad normaalsetes tingimustes.
Kutsikas tuleks osta kasvatajalt, kes registreerib pesakonna ka Kennelliidus, tõukoera
tõutunnistuse maksumus sisaldub alati juba kutsika müügihinnas. Registreeritud koeraga
saab osaleda ametlikel näitustel, võistlustel ja katsetel.
Kasvataja nõuanded ja abi
Palu kasvatajalt võimalusel juba enne kutsikate ostmist kirjalik "koerapidamis juhend".
Uuri lähiajal toimuvate vaktsineerimiste ja ussikuuri andmiste ajad. Kui kasvatajaga on
tekkinud hea kontakt, siis võite küsida igal ajal nõu ja abi kutsika kasvatamisel ja hooldamisel.
Kutsikad ostes tuleb vaadata, et kutsikas oleks reibas, puhas, terve nahaga ja et kutsikas
liiguks normaalselt. Ostuhetkel on hea kontrollida ka hambumus, nabasonga olemasolu ja
isastel kutsikatel munandid. Paljud kasvatajad lasevad kutsikad üle kontrollida ka loomaarstil,
kuid ostjal tuleks ka ise veenduda, et kutsikaga on kõik korras.
Tee kutsikat ostes alati ostu-müügi leping
Tee kutsikat ostes alati kirjalik ostu-müügi leping. Vastava lepingu blanketi saab Eesti
Kennelliidu kodulehelt. Leping sisaldab selgeid kokkuleppeid sellest, millega ostja ja müüja
ennast seovad.
Kui müüja ei taha lepingut sõlmida, siis võib järeldada, et kõik ei ole pesakonnaga korras.
Ostjal ei ole kohtustust nõustuda lepinguga, kui seatud tingimused osutuvad ostja
seisukohast ebaõiglaseks. Hilisemaid lahkarvamusi lahendatakse seadusega ettenähtud
korras - koera ostu-müügi leping on tõestuseks, et olete kutsika ostnud.
Ostes koera usaldusväärselt kasvatajalt on teil info kutsika päritolust, kasvamis
tingimustest, haigustest. Lisaks on teil võimalus tutvuda kutsika vanematega ja saate nõu ja
abi kutsika kasvatamisel.
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