UMOWA NA UTRZYMANIE KONI
zawarta w Stadninie Koni Janów Podlaski w dniu ………….. pomiędzy
Stadniną Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Wygoda 3
21- 505 Janów Podlaski
NIP 537 000 96 80
zwaną dalej Usługodawcą
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu Sławomira Pietrzaka
…………………………………………………………………………………………………….....
a …………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej Usługobiorcą , reprezentowana przez ………………………………………………….
§1
1.









Strony ustalają, że przedmiotem umowy jest utrzymanie konia
Płeć: .......................................................................................
Umaszczenie:. …....................................................................
Imię: ......................................................................................
Ojciec: ....................................................................................
Matka: ................……….......................................................
Data urodzenia: ......................................................................
Kraj urodzenia: …...................................................................
Paszport nr: .............................................................................

będącego własnością Usługobiorcy .
§2
1. Usługodawca w ramach kosztu utrzymania konia (30 zł/dzień) zapewnia:
a) wyżywienie(owies, siano-3 x dziennie), słomę na ściółkę .
b) obsługę w zakresie zmiany ściółki i karmienia konia.
2. Nawóz powstały ze ściółki stanowi własność Usługodawcy.
3. Usługodawca zapewnia żywienie konia innymi paszami lub dodatkami dostarczonymi przez
Usługobiorcę.
§3
1. Usługodawca nie odpowiada za choroby konia lub jego padnięcie niezawinione przez
Usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez konia
w czasie jego pobytu.
3. Usługodawca
ma
obowiązek
niezwłocznego
powiadomienia
Usługobiorcy
o wszelkich stanach chorobowych lub zranieniach konia.
§4
Usługobiorca zobowiązuje się do świadczenia należności (słownie: trzydzieści złotych) + 8%
VAT za każdy dzień utrzymania konia w Stadninie Koni Janów Podlaski w terminie do 30 dnia
każdego miesiąca którego płatność dotyczy. Należność płatna na konto Usługodawcy:
na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę

§5
1.
a)
b)
c)
d)

Usługobiorca zobowiązuje się do:
dostarczenia dokumentów stwierdzających stan zdrowia konia i szczepień przed jego
wstawieniem do stajni,
ewentualnego ubezpieczenia konia na własny koszt,
pokrycia wszelkich kosztów leczenia
pokrycia kosztów odrobaczenia, szczepień ochronnych i usług kowalskich
§6

Umowa została zawarta na czas od ………………… , do…………………….
§7
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z efektem natychmiastowym
po rozliczeniu wcześniejszych zobowiązań.
§8
Wszelkie spory i reklamacje powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, których strony nie
załatwią polubownie, zostaną rozpatrzone przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy w Białej
Podlaskiej.

§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

.............................................
Usługobiorca

Janów Podlaski .
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..........................................................

Usługodawca

