CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
„PET SITTING”
I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. __________________________________________________
cu
domiciliul
în__________________
str._________________________,
identificat
prin
C.I./pașaport seria _______nr____________, având C.N.P._____________________
în
calitate
de
Proprietar
al
animalului
identificat
prin
______________________________pe de-o parte, și

2. __________________________________________________cu
domiciliul
în__________________
str._________________________,
identificat
prin
C.I./pașaport seria _______nr____________, având C.N.P._____________________
în calitate de Pet Sitter, pe de altă parte;
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract o reprezintă CAZAREA / LUAREA ÎN GAZDĂ /
PLIMBAREA / HRĂNIREA / ACORDAREA DE ÎNGRIJIRE* animalului proprietarului, în
următoarele condiții convenite de comun acord:
Art.2. CAZAREA / LUAREA ÎN GAZDĂ se va face de la proprietar / se va transporta*
animalul la proprietar în data de ______ ora_____ până în data de _____ ora _____ când
Proprietarul/Pet Sitterul* se va deplasa după animal la următoarea locație________
 rt.3. PLIMBAREA / HRĂNIREA / se va face de _____/zi, în următoarele
A
locații_________, de _______ori pe zi din mâncarea cumpărată/ împachetată/ dată de către
Proprietar/Pet Sitter.
Art.4 ACORDAREA DE ÎNGRIJIRE constă în transportarea animalului în salon de
„înfrumusețare” în data de ______ ora_____ și se va restitui în data de _____ ora _____ când
Proprietarul/Pet Sitterul* se va deplasa după animal la următoarea locație________.
III.

PREȚUL SERVICIILOR

Art.5. Pentru serviciile prestate părțile au stabilit suma de ________ plătibil integral la
data preluării animalului de către Pet Sitter. Din această sumă, se vor deduce 19% pentru
S.C.Luminfo S.R.L.
IV.

DIVERSE

Art. 6. În caz pierdere/ îmbolnăvire/ deces/ rănirea animalului sau orice altă cauză ce
cauzează o vătămare fizică sau asupra integrității psihice a animalului sau este de natură a
aduce prejudicii proprietarului acestuia, atrage răspunderea părții culpabile și se va
soluționa exclusiv între proprietar și Pet Sitter pe cale amiabilă sau prin recurgerea
la instanțele de judecată competente.
Orice răspundere a siteului este înlăturată în condițiile arătate pe larg la secțiunea
termeni și condiții accesibil pe site.
Vă atragem atenția asupra faptului că site-ul nu își asumă niciun fel de răspundere
pentru raporturile dintre proprietari și sitteri, aceștia fiind răspunzători pentru
modul și condițiile în care dau curs solicitărilor acceptate precum și pentru
veridicitatea informațiilor prezentate unul celuilalt.
Informații detaliate referitoare la termeni și condiții pe linkul:

Proprietar animal,

Data:__________
Listat în două exemplare originale pentru fiecare parte.

Pet Sitter,

