Big Leslie KFT
Fuvarozási garancia szerződés
Ez egy általános szerződés, amely létrejött egyrészt:
Fuvarozó cég neve: Big Leslie KFT
Cím:

1081 Budapest Népszínház u 37. II/4

Telefonszám:

+36307797587

Adószám:

26248187-2-42

Cégjegyzékszám:

01-09-320034

Email:

nagylaszlo19740218@gmail.com

Magyar állampolgár ˙(továbbiakban Fuvarozó)
másrészről:
Név:
Szül.név:
Szül. hely és idő:
Lakcím:
Szem. ig. szám:
Magyar állampolgár (továbbiakban Feladó) között a mai napon az
alábbi feltételekkel:
1. Jelen szerződés aláírásával Fuvarozó vállalja, hogy a Feladó
által küldött (Traces papíron szereplő) állatot díjazás
ellenében rendeltetési helyére továbbítja és a címzettnek
kiszolgáltatja. Fuvarozó a fuvarozást Magyarországon kezdi
meg és vállalja, hogy a küldeményt az előre egyeztetett

címre továbbítja, ahol címzett az előre megbeszélt
időpontban veheti át az állatot.
2. Fuvarozó vállalja továbbá, hogy az 1. pontban körülírt
állatot jogszabályban előírtaknak megfelelően, jó
körülmények között, kíméletesen szállítja. Az állatot út
közben rendszeresen megitatja, megeteti. A gépjárműve
műszaki állapotát rendben tartja, az állatok szállításához
szükséges állandó hőmérsékletet biztosítani képes.
3. A Feladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az állat
a szállításhoz szükséges okmányokkal és oltásokkal
rendelkezik; ez azt jelenti, hogy 12 hetes életkorának
betöltését követően, és a szállítást minimum 21 nappal
megelőzően veszettség elleni oltást kapott. Amennyiben az
állat első veszettség elleni oltásától számított hat hónap
már eltelt, az oltást meg kell ismételni.
Ez csak az állat életének első veszettség elleni oltására
vonatkozik, későbbiekben elegendő, ha egy évnél nem
régebbi oltással rendelkezik. A 21 napos veszettség oltás
dátumát megelőzően microchipet helyeztek el a testébe,
érvényes EU passportja van, illetve a várható érkezés
időpontja előtt 24-120 órával galandféreg és fonalféreg
elleni kezelésben részesült. Amennyiben ezen feltételek
bármelyike hiányzik, Fuvarozó nem vállal felelősséget az
állat rendeltetési helyére történő továbbításért.
4. Feladó kijelenti, hogy az általa átadott állat egészséges,
tudomása szerint semmilyen fertőző betegségben nem
szenved. Tisztában van azzal, hogy a gépjárműben más élő
állatokkal egy légtérben utazik majd és felelősséget vállal

azért, hogy ezeket az állatokat nem teszi ki veszélynek
azáltal, hogy bármilyen betegségét eltitkolja.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy az útellenőrzések során a
cél- illetve tranzit ország hatóságai esetenként a meglévő
dokumentumokkal rendelkező, szállításra alkalmas állatokat
is lefoglalják.
Tudomásul veszem, hogy a szállítóval szemben ilyen
esetben a szállítóval szemben kártérítési követeléssel nem
élhetek.
5. Fuvarozó felelősséget vállal a 2. pont be nem tartásából az
állatnak okozott bármilyen sérülés, balesett miatt , azonban
az esetlegesen gyengébb idegrendszerű állat stressz miatti
elhullásáért, vagy stressz miatt bekövetkező bármely egyéb
problémáért felelősséget nem vállal. Természetesen ennek
elkerülése érdekében a Fuvarozó mindent megtesz.
6. Feladó vállalja, hogy a fuvarozás díját az előzetes
megbeszélés szerint megfizeti.
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