
M e g b í z á s Nyuszi ideiglenes gondozására 

 

Átadó adatai: 

név:  

cím: 

telefonos elérhetőség: 

Sürgősség esetén értesítendő személy, elérhetősége: 

 

Átvevő adatai: 

név: Meier Krisztina E.V. (Kisadózó) 

cím: 1171 Budapest, Postamester utca 13. 

telefonos elérhetőség: +36 20 3372537 

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 nyuszidat távollétedben. Bizalmadért cserébe garantálom, hogy a 

nyuszidra maximális figyelmet fordítok. 

Szolgáltatási feltételek: 

Szolgáltatás díja:  

A szolgáltatás térítés köteles az alábbi kategóriák szerint: 

-Ketreces hely: 1300 Ft/nap (maximum 120-as ketrec) 

-Kifutòs hely: 2500 Ft/nap (ha bérelnél hozzá kifutót: +300 Ft/nap) 

-Félluxus: 4000 Ft/nap/nyuszi(fél kisszoba állandó rohangálással) 

- Luxus: 6000 Ft/nap/nyuszi (teljes kisszoba) 

Kettő nyuszi kifutòs helye, ha te hozod a kifutòt: 4000 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 

ezért, hogy a nyuszid számára a panzióztatás idejére elegendő élelmet (a nyuszi szokásos tápját és széna 

mennyiségét) és ellátmányt biztosíts.  

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

Kaució:  

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

költségek fedezetére 10.000 Ft létét megfizetése szükséges, amely a tartózkodás végén, a nyuszi 

hazavitelével visszaadásra kerül, amennyiben nem merülnek fel orvosi költségek. Az esetlegesen 



felmerült orvosi költségeket ellátási lappal és számlával igazolom. Az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum 

az ellátó intézmény általában. 
● Amennyiben az ideiglenes felügyelet időszakában a nyuszi élelme/ellátmánya elfogy, az Átvevő erről 

gondoskodik az Átadó által fizetett kaució összegéből. Az Átvevő az élelem/ellátmány megvásárlását 

számlával, blokkal igazolni köteles.  
 

A nyuszi leadásakor Átadó átadja: 

● nyuszi tartásához szükséges felszerelés (itató, tál, ketrec) 
● nyuszi oltási könyve  
● megbízási dokumentum 

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 tartózkodás 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. 

Amennyiben a tarkodás 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 tarzkodás 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 tartózkodás 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.  

Amennyiben Átadó a tartózkodási időszak lejárta, de a nyuszi örökbefogadása előtt ismételten jelentkezik, a 

fennmaradó napok tartózkodásának összegét, a felhasznált élelem, és a felmerült orvosi költség összegével 

együtt az Első Nyúlmentő Alapítvány az Átadóra terheli. 

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. 

Kérlek, tisztelj meg engem és az előtted és utánad érkezőt azzal, hogy a megbeszélt időpontban pontosan 

érkezel. Mivel általában több vendég is érkezik egy nap, így fél órás időbeosztásokat készítek amiatt, hogy 

ne legyen torlódás, hiszen egyszerre csak egy vendéget tudok beengedni.  

Emellett én is időhöz kötöm az egyéb tevékenységeimet, hiszen fő profilom az Első Nyúlmentő 

Alapítványnál az életmentés, a mentés.  

Előre köszönöm megértésedet.  

Budapest,  

……………………………….     ………………………………… 

Átadó         Átvevő 


