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Beauty Galaxy 
Contrato de entrega do gato 

 

 

 

Dados do gato: 
 

Nome: 
Data de nascimento: 
Criador: 
Raça: 
Cor: 
Sexo: 
Qualidade: 
 

Beauty Galaxy entrega o gato anteriormente mencionado a: 
 
Nome completo: 
Morada: 
BI : 
E-mail: 
Telefone: 
Valor: 
Data de entrega: 
 

Garantias e responsabilidades de Beauty Galaxy: 

1. O deposito é a única garantia de reserva do gato. Em nenhum 
caso o valor da reserva será devolvido; 

2. O gato é entregue com duas vacinas, desparasitado, buletim 
veterinário devidamente completo e microchip. No que toca a gatos 
exportados para o estrangeiro serão vacinados contra a raiva e 
terão feito o passaporte europeu. O gato será entregue aos seus 
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novos donos só quando Beauty Galaxy considerar adequado, mas 
nunca antes dos 3 meses de idade (4 meses para gatos exportados 
para estrangeiro); 

3. É entregue com certificado veterinário assinado e carimbado por 
um médico veterinário a comprovar a sua boa saúde nas 72 horas 
precedentes à sua entrega. 

4. Entregar uma fotocópia dos pedigrees e certificados de PKD ADN 
negativos dos pais ou avôs. Também será entregue uma fotocópia 
do registo de ninhada como garantia de que o pedigree do gato está 
em processo. Quando o pedigree estiver  feito, será enviado por 
correio para o novo proprietário. 

5. Informarmar o proprietário dos costumes do gato e do tipo de 
alimentação, assim como, dos cuidados veterinários que deverá 
fornecer no futuro. 

6. Beauty Galaxy estará responsável pelo gato, substituindo-o por 
um novo exemplar da mesma qualidade (em nenhum caso 
devolverá o dinheiro) em seguinte caso: 
• Problemas de saúde ou morte por doença durante o primeiro 

mês a contar da data de entrega do gato ( exigindo certificado 
veterinário, autópsia e fotos do animal falecido). 

 7.Beauty Galaxy não está responsável por: 
• Qualquer tipo de acidente que aconteça no novo lar; 
• Qualquer tipo de doença incubada ou desenvolvida depois da 

entrega do gato; 
• Problemas de reprodução e esterilidade (machos que não 

montam, problemas de parto em fémeas ou problemas durante 
a lactação); 

• Mudança incorreta de dentição; 
• Resultados obtidos pelo gato em exposições felinas. 

 

Condições e deveres obrigatórios do adjudicante: 

1. Compromete-se a garantir um vida digna ao gato, sem o privar da 
convivência direta com os membros da família. Em nenhum caso 
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deixando o gato viver numa gaiola ou habitação de reduzidas 
dimensões; 

2. O gato não poderá ser revendido/cedido sem o consentimento de 
Beauty Galaxy e o motivo justificável;  

3. Nenhum gato entregue por Beauty Galaxy poderá ser cruzado 
com terceiros; 

4. Todos os gatos cedidos com a qualidade de companhia deverão 
ser castrados/esterilizados, sem exeção, antes de cumprirem um 
ano de idade. Sendo isso comprovado pelo certificado original da 
castração, assinado e carimbado por um veterinário, que deve ser 
enviado a Beauty Galaxy por correio registado. 

5. Beauty Galaxy não se encarregará novamente de nenhum dos 
seus gatos já entregues, exeto por causas evidênciadas no ponto 6 
das Garantias e responsabilidades de Beauty Galaxy. 

 

Estando de acordo em tudo fixado e descrito anteriormente, 
assinam ambas as partes 

   

 O criador, 

 

 

 

 

 

 

Tetyana Rozhkova 

O novo proprietário, 

 

 

 

 

 

 


