Podmínky prodeje
Naši chovatelskou stanici jsme zřizovali s úmyslem, že naše kočičky pomohou méně šťastným
kamarádkám v útulcích, a proto jsme se rozhodli, že 10% ceny z prodeje koťátek půjde do útulku.
Naše koťátka vyrůstají v kruhu rodiny. Jsou zvyklá na děti, ostatní kočičky a hlavně na kontakt s lidmi.
Jsou maximálně vymazlená a socializovaná, naučená hygieně. Chov kočiček je pro nás koníček,
máme je moc rádi a není nám lhostejné, jak se našim koťátkům v nových domovech daří.
Požadujeme následný kontakt a informace o vývoji a zdraví koťátka. Stejně jako informace o
závažném zdravotním problému- to je důležité pro náš vlastní chov.
Naše koťátka jsou prodávána s podmínkou, že se musí zdržovat pouze v objektech, bez
volného pohybu v přírodě (kromě voliér k tomu určených). V žádném případě neprodáváme
přes internet, přes zprostředkovatele, na další obchodování nebo pokusy a také ne do
klecových chovů. Neprodáváme ani množitelům, pro které je finanční zisk důležitější než
zdraví a pohoda kočičky. Vymiňujeme si právo odebrat novému majiteli kotě, o které není
dostatečně pečováno, je týráno nebo žije v nevyhovujících podmínkách. Nový majitel musí
zajistit i pravidelnou veterinární péči v rozsahu péče o kočku.
Pokud z nějakých důvodů musí kupující kotě prodat (zdravotní, bytové prostory, apod...), vyhrazujeme
si předkupní právo, za smluvenou cenu, obvykle 10% původní ceny. V žádném případě naše zvíře
nesmí být prodáno, pronajato nebo darováno do obchodu, laboratoře a podobného zařízení..
Koťátka prodáváme pouze při osobním kontaktu, doporučujeme nezávaznou návštěvu ještě před
koupí koťátka. Koťátka odchází z domova nejdříve ve stáří 16 týdnů. Koťátka mohou být rezervována
po zaplacení rezervačního poplatku. Písemná smlouva je vyhotovena pro obě strany.
Koťátko na mazlíčka je pro všechny, kdo se nechtějí věnovat chovu a jezdit na výstavy. Může mít
exteriérovou vadu (chybějící nebo krátká ponožka, bílá špička ocásku), která ho vylučuje z chovu.
Cena mazlíčka je poloviční. Budoucí majitel se musí zavázat, že ve 12 měsících dá koťátko
vykastrovat. Majitel dostane kupní smlouvu s kopií rodokmenu a po předložení potvrzení o kastraci
dostane originál rodokmenu. Koťátku kastrace neublíží a majitel nebude mít problémy se
značkováním kocourů nebo říjí kočiček. Dozvíme-li se, že naše koťátko prodané na mazlíčka je
zneužito k množení ,,bezpapírových" potomků, vyhrazujeme si právo odebrat kotě bez náhrady a
doúčtovat cenu do plné výše chovné kočičky...
Všechna naše koťátka mají rodokmen vystavený ČSCH (FiFe), koťata, která nejsou určena k dalšímu
chovu mají rodokmen s přetiskem ,,nevhodné k chovu".
Všechna naše koťátka jsou odčervena v 6., 8. a 15. týdnu věku. Všechna koťátka mají očkování proti
kočičímu moru, kočičí rýmě a herpesviru.
Všechna koťátka mají mikročip a koťátka určená do chovu mají EU pas pro malá zvířata. Do nových
domovů odcházejí s bohatou výbavičkou.
Budoucím chovatelům bych chtěla připomenout, že počáteční náklady mohou být vysoké. Nejprve se
musí stát členy Svazu chovatelů a dodržovat pravidla zdravého chovu. Chtěla bych odradit všechny,
kdo v chovu birem vidí možnost snadného výdělku. Musíte počítat s náklady na každoroční očkování,
odčervení, případnou veterinární prohlídku, vyšetření dědičných nemocí a výstavy. Nutné také
připočítat krmení superpremiovými krmivy a pokud nemáte chovného kocourka, tak i náklady na krytí.
A pokud se vše daří a narodí se koťátka, neznamená to, že všechna jsou k chovu. I proto je chov
birem tak náročný a ceny koťátek vyšší.

Než si pořídíte koťátko, je potřeba pořídit kočičí WC, nejlépe s krytem a samozřejmě kočičí stelivo.
Dále mističky na jídlo a pití. Na pití se nám osvědčily fontánky. Dále je nutná přepravka, kartáč na
kožíšek a kleštičky na drápky. A také škrabadlo, pokud nechcete mít poškrábaný nábytek. Pelíšek je
také důležitý, i když nejlépe se spí na gauči, a hračky, aby se koťátko zabavilo.

Orientační ceny:
Mazlík- od 10 tisíc- 14 tisíc (podle kvality a barvy)
Výstavní mazlík- od 14 tisíc- 17 tisíc (podle kvality a barvy)
Chov- od 18 tisíc
Špičková kočička nebo kocourek s výstavními předpoklady- od 22 tisíc

