
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Nyuszi ideiglenes elhelyezésére 

 

Átadó/a nyuszi tulajdonosa adatai 

név:  

cím: 
telefonos elérhetőség: 

e-mail:  

Sürgősség esetén értesítendő személy, elérhetősége: 

 
Átvevő adatai 

név: Meier Krisztina E.V.  

nyilvántartási szám: 01-2020/072015/007 
cím: 1171 Budapest, Postamester utca 13. 

telefonos elérhetőség: +36 20 3372537 

e-mail: meierkrisztina@yahoo.com 

Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103881-23128300-01000006 
 

Átadott nyuszi adatai 

Név: 
Nem: 

Születési idő: 

Utolsó oltás időpontja: 
Átadott felszerelések és tartozékok (ketrec, itató, tálka, élelem… stb.):  

 

Egyéb információk 

A nyuszi táplálása: 
Egyéb nagyobb odafigyelést igénylő dolgok: 

Orvos neve, elérhetősége: 

Egyéb fontos egészségügyi információk: 
 

Távollét időtartama 

A nyuszi átadásának időpontja: 
A nyuszi visszavételének időpontja: 

Összesen: ……. nap  (ha pl. hétfőn adod le a nyuszit és csütörtökön jössz érte, az 4 nap) 

 

Köszönöm bizalmadat, hogy rám bízod a nyuszidat távollétedben.  

Bizalmadért cserébe garantálom, hogy a nyuszidra maximális figyelmet fordítok. 
 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 

 

Szolgáltatás díja (a választott szolgáltatást aláhúzással jelöld):  

A szolgáltatás térítésköteles az alábbi kategóriák szerint: 

• Ketreces hely (maximum 120 cm): 1800 Ft/nap/nyuszi – emeletes ketrecnél +500 Ft/nap  

• Kifutòs hely: 3100 Ft/nap/nyuszi (ha bérelnél hozzá kifutót: +400 Ft/nap)  

• Kifutós hely 2 nyuszi számára, ha te hozod a kifutòt: 5000 Ft/nap (kifutóbérléssel 5400 Ft) 

• Félluxus (kb 240*240cm – 30%-os foglalóval): 4600 Ft/nap/nyuszi (2 nyuszinak 7500 Ft/nap) 

• Luxus (teljes kisszoba – 30%-os foglalóval): 6600 Ft/nap/nyuszi (2 nyuszinak 11000 Ft/nap) 

Egyéb kategòriákban két vagy több nyuszi esetében, megegyezés szerint alakulnak az árak. 

A fenti alapösszeg NEM tartalmazza a nyuszi élelmezési, ellátási (forgács, pellet) és orvosi költségeit. 

Kérlek, hogy a nyuszid számára a panzió idejére elegendő élelmet (a nyuszi szokásos tápját és széna 

mennyiségét) és ellátmányt biztosíts.  

 



Plusz szolgáltatásként az alábbiakra van lehetőség (a választott szolgáltatást aláhúzással jelöld): 

• Kép- és rövid beszámoló igénylés: 700 Ft/nap/nyuszi – ez a lehetőséggel nem élhetsz hétvégén és 

ünnepnapon. 

• Karomvágás: 3000 Ft 

• Ketrecbérlés felszerelés nélkül 300 Ft/nap, felszereléssel 400 Ft/nap 

• Karámbérlés karámos elhelyezésnél 400 Ft/nap/karám 

• Pellet biztosítása 300 Ft/nap 

• Széna biztosítása 400 Ft/nap 

• Ha bármi egyéb teendő van a nyuszival (gyógyszerbeadás, karomvágás, fésülés, szemcsepegtetés, 

stb), az árak módosulnak (egyéni megbeszélés szerint).  

 

A szolgáltatás teljes összegét (a felügyelt napok száma szerint) az Átadó a nyuszi leadáskor, egy összegben, 

készpénzben köteles megfizetni.  

 

Jelen szerződés megkötésére kizárólag az Átvevővel történt előzetes írásbeli (e-mail, vagy messenger) 

üzeneteben történt egyeztetés után kerülhet sor, az Átvevő által előzetesen visszaigazolt időpontra és 

időtartamra. 

 

 

Kaució (óvadék) felhasználása:  

 

Minden esetben 10 000 Ft a kaució (nyuszik létszámától függetlenül.  

 

Amennyiben az Átadó az előzetesen megállapodott időszaknál hamarabb elviszi a nyuszit, a kaució visszajár, 
azonban a szolgáltatásért korábban megfizetett teljes összeg (a szolgáltatással nem érintett időszakra eső díj is)  

Átvevőt illeti, a megfizetett szolgáltatási díjból a kevesebb igénybe vett nap miatt visszafizetés nem jár. 

 
Amennyiben az Átadó, a nyuszi gazdája a nyuszit az előzetesen megbeszélteknél későbbi időpontban veszi át, 

úgy a kaucióból a már megfizetett szolgáltatási díjjal nem fedezett időszak szolgáltatási díjának megfelelő ősszeg 

szintén Átvevőt illeti. 

 
 

A nyuszik sokszor a legfigyelmesebb gondozás ellenére is lebetegedhetnek. A váratlanul felmerülő orvosi 

költségek fedezetére az óvadék (kaució) szolgál. Az esetlegesen felmerült orvosi költségeket ellátási lappal és 
számlával igazolom. A Panziót támogató állatorvosi klinika az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum. 

 

Amennyiben az ideiglenes felügyelet időszakában a nyuszi élelme/ellátmánya elfogy, az Átvevő erről 
gondoskodik az Átadó által fizetett kaució összegéből.  

 

Amennyiben az óvadék (kaució) a nyuszi ellátása alatt nem, vagy nem teljes összegben kerül 

felhasználásra, úgy a teljes, illetve a kaucióból a nyuszi orvosi, táplálási, és ellátási (napidíj) költségek 

levonása után fennmaradó összeg  a panzióztatás időszakának lejártakor, a nyuszi hazavitelének időpontjában  

visszaadásra kerül.  

 
A nyuszi leadásakor Átadó átadja/felmutatja: 

● nyuszi tartásához szükséges felszerelés (itató, tál, ketrec, stb.) 

● nyuszi oltási könyve  

● szolgáltatási szerződésnek az Átadó által aláírt eredeti példánya 

 

Egyéb feltételek: 

Átvevő elismeri, hogy az átvett nyúllal jó gazda módjára bánik, szükségleteit maradéktalanul ellátja. Amint 
Átvevő úgy ítéli, hogy a nyuszi beteg, rögtön értesíti Átadót a megjelölt telefonszámon. Ha a telefonszámon nem 

érhető el Átadó, Átvevő saját felelősséggel dönt a nyuszi sorsáról. Az Átadó vállalja, hogy a nyusziért a nevezett 

napon megjelenik és átveszi, továbbá kifizeti az Átvevő által bemutatott és számlával igazolt orvosi költségeket. 

Ha a panzióztatás ideje alatt a nyuszi állapota kritikussá válik Átvevő a fenti telefonszámon köteles értesíteni 

átadót és vele konzultálni a nyuszi sorsáról. Átvevő a nyuszi életéről egyedül csak akkor dönthet, ha Átadóval 24 



órán belül többszöri próbálkozás ellenére sem sikerül kapcsolatot teremteni. Átadó ezt a tényt tudomásul veszi 

és elfogadja. 

A nyuszi megbetegedéséért Átvevőt felelősség nem terheli, kivéve amennyiben bizonyítást nyer, hogy a 

megbetegedést az Átvevő szándékos magatartása okozta. 

Amennyiben a panzióztatás időszakának lejártát követően Átadó nem jön a nyusziért, Átvevő megpróbál 

kapcsolatot teremteni az adatlapon megadott elérhetőségeken. Átadó az adatlapon több elérhetőséget is 

megadhat, továbbá olyan személy adatait, akivel Átadó megjelenésének akadályoztatása esetén az Átvevő 
kapcsolatba léphet, és aki a nyuszit elviheti. 

A panzióztatás utolsó napját követő 10 naptári nap elteltével, amennyiben Átadó elérése sikertelen és nem 

jelentkezik a felügyeletre leadott nyusziért, a panzióztatásra leadott nyuszi az Első Nyúlmentő Alapítvány 
gondozásába kerül. 

A panzióztatás utolsó napját követő 10 naptári nap elteltével, amennyiben Átadó elérése sikertelen és nem 

jelentkezik a felügyeletre leadott nyusziért az Első Nyúlmentő Alapítvány a nyuszi ideiglenes elhelyezését és 

örökbefogadási folyamatát elindítja.  

A panzióztatási időszak lejárta, de a nyuszi örökbefogadásának időpontja közötti időszakra a fennmaradó napok 

panzióztatásának, ideiglenes elhelyezésének költségeit, a felhasznált élelem, és a felmerült orvosi költség 

összegével együtt az Első Nyúlmentő Alapítvány az Átadóra terheli, mely összeget a kaucióból korábban az 
Átadó által  felhasznált összeg kivételével az Átvevő (a nyuszi gazdija) köteles az Első Nyúlmentő Alapítvány 

részére, az Alapítvány Budapest Bank 10101205-72454900-01004004 számlájára megfizetni, az e-mailen 

megküldött elszámolás és felszólítást követő 5 napon belül. 

Amennyiben a nyuszi örökbeadása az Első Nyúlmentő Alapítvány, mint örökbeadó által lezajlott, az Átadó a 

nyuszi visszavételével az érvényes örökbefogadást követően nem élhet, a nyuszi felügyeleti jogát többé nem 

gyakorolhatja. 

A nyuszik érkezése/távozása hétfőtől szombatig 11-21 óráig, vasárnap 11-18 óráig, előre egyeztett 

időpontban lehetséges.  

Kérlek, tisztelj meg engem azzal, hogy a megbeszélt időpontban pontosan érkezel. Nem szükséges előbb 

érkezni, de sajnos nem áll módomban sajnos tolerálni fél/ egy órás késéseket sem, nivel félórűs 

időbeosztással intézem a panziós vendégeimet. Előre köszönöm megértésedet. 

 

Budapest, 20…. …….hónap…. nap 

……………………………….     ………………………………… 

Átadó           Meier Krisztina e.v. Átvevő  

     


