
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

PETWISECARE

amely létrejött egyrészről:
Név:
Anyja neve:
Születési hely:                                                            és idő:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány száma.:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint szitter, a továbbiakban úgy is, mint Állat szitter,

másrészről:
Név:
Anyja neve:
Születési hely:                                                            és idő:
Lakcím:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány száma.:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint tulajdonos, a továbbiakban úgy is, mint Állat Tulajdonos,

Szitter és Tulajdonos a továbbiakban együttesen Felek között.

1./ Felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a kisállatát a PetWiseCare szolgáltatásainak igénybevétele
céljából a Szitter részére átadja. A PetWiseCare üzemeltetője Piller Pálma e.v. (székhely: 2131
Göd, Nemeskéri utca 34., adószám: 57479460-1-33).

A Tulajdonos által igényelt szolgáltatások:

A felügyelet időtartama:

2./ A kisállat adatait a Felek a következők szerint rögzítik:

A kisállat behívóneve:

A kisállat születési ideje:

A kisállat fajtája, ivara:

A kisállat: chip száma:

Az állatorvos neve és elérhetősége:

A kisállat ismert betegsége:

A kisállat folyamatban lévő gyógykezelése:
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A kisállat esetleges félelmei, viselkedési zavarai:

A Tulajdonos kijelenti, hogy jelen dokumentumban rögzít minden olyan, a felügyelt állat(okk)al
kapcsolatos információt (pl. viselkedési zavart, félelmet, betegséget, stb..) amelyek ismeretének
hiányából kár vagy baleset származhat.

Egyebek: (lakáskulcs, az állat játékai, fekhelye, egyéb ápolásra alkalmas eszközök, póráz, hám,
nyakörv, táp, terrárium, ketrec, kalitka, hordozó, stb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

A Tulajdonos kijelenti, hogy a kisállat rendelkezik a korának megfelelő, érvényes, kötelező
védőoltásokkal (pl. kutyák veszettség elleni védőoltása). A Tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy
a jelen pont szerinti adatok helyesek. A téves, félrevezető vagy nem a valós adatoknak és
tényeknek megfelelő adatszolgáltatásért és az ebből eredő károkért kizárólag a Tulajdonos felel.

3./ A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az általa kiválasztott szolgáltatást közvetlenül a
Szitter végzi. A nem megfelelően biztosított, elvárható gondossággal végzett
szolgáltatásnyújtásból, vagyis a nem megfelelő, Tulajdonos tájékoztatása szerinti felügyeletből,
betegápolásból, gyógyszerbeadásból eredő károkért kizárólag a Szitter felel. Amennyiben a
Szitter úgy ítéli meg, hogy a felügyelete alá került kisállat állatorvosi ellátása szükséges, úgy a
Tulajdonos e-mailben – sürgős esetekben telefonos úton - történő jóváhagyását követően a
kisállatot az állatorvoshoz szállítja. Az állatorvosi költségeket a Tulajdonos viseli.

A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy a PetWiseCare kizárólag a Tulajdonos által kiválasztott
szolgáltatások Szitter általi ellátását biztosítja. A szolgáltatás ellátásának módjáért a Szitter felel.

4./ Felek megállapodnak, hogy a Szitter részére átadásra kerül a kisállat oltási könyve vagy
útlevele. Az oltási könyv vagy útlevél a felügyelet lejáratával és a kisállat átadásával kerül a
Tulajdonos részére visszaadásra.

5./ Tulajdonos kijelenti és elfogadja, hogy a kisállat extrém viselkedéséből eredő balesetért,
sérülésért sem a Szitter, sem a PetWiseCare nem vállal felelősséget.

6./ A Tulajdonos köteles előzetesen tájékoztatni, és egyben a Szitter és Munkatársai
beleegyezését kérni felvétel rögzítéséhez, ha a lakásban, vagy a lakás környezetében térfigyelő
kamera/webkamera/ hangrögzítésre alkalmas eszköz működik.

7./ Amennyiben az állat tartási helyén történik a szittelés, a Tulajdonos köteles megnevezni
egy biztonsági kontaktot (családtag/rokon/barát/szomszéd), aki a szittelés ideje alatt
elérhető. Ajánlott, hogy a kontakt elérhető távolságban legyen és rendelkezzen egy extra
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kulccsal a lakáshoz. Erre csupán elővigyázatosságból van szükség, arra az esetre, ha egy
szittert érintő vis maior helyzet lépne fel.

8./ Tulajdonos kijelenti, hogy a PetWiseCare által közvetített szolgáltatást annak ismeretében
veszi igénybe, hogy azt ténylegesen a Szitter végzi, és látja el. Ennek megfelelően a szolgáltatás
igénybevétele során bekövetkezett – a Szitternek fel nem róható – károk, így különösen, de nem
kizárólagosan a kisállat megbetegedése, sérülése, elpusztulása esetén a PetWiseCare
üzemeltetőjével, képviselőjével és bármely alkalmazottjával szemben sem peres, sem nem peres
eljárás keretében nem érvényesíti kárigényét vagy egyéb a szolgáltatás nyújtásából eredő
követelését.

9./ A Tulajdonos kéri/ nem kéri, hogy a Szittelés ideje alatt a Szitter
fényképeket/videofelvételeket készítsen, és küldjön Neki kedvencéről.

10./ A Tulajdonos hozzájárul/ nem járul hozzá, hogy a Szittelés ideje alatt készült
képeket/videófelvételeket a PetWiseCare Social Media oldalain és egyéb marketing célra
felhasználja.

Felek a jelen jegyzőkönyvet, közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ………………………….

……………………..
Aláírás

Állatszitter

Név

……………………..
Aláírás

Tulajdonos

Név

vagy adatok így:

Állat neve:

Szuka / Kan

Születési ideje:

Bolha/Kullancs védelem neve:, ideje:

Táplálási igény: Reggeli / Vacsora

Egészségügyi jellemzők:

Kontakt személy neve:

Mit eszik, mennyit:
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Darázs/rovar csípés: Egyéb allergia:

Kertben tartott / Lakásban tartott / Vegyes

Utolsó féreghajtás ideje:

Ivaros / Ivartalan

--------------------------------

Tulajdonos adatai

Cím:

Név:

Telefonszám és email:

Telefonszám 2:

---------------------------------------

Széklet:

Szeme:

Bőre:

Fülei:

Bármi sérülés:

Szokott-e hányni?

Veszélyes szokás:

Volt-e altatva/bódítva:

Allergiás reakció gyógyszerre, szérumra:

Volt-e (kölyökkori) hosszabb betegség, műtét:

Fél-e valamitől: Kutyás baleset, verekedés, szökés, agresszív megnyilvánulás
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