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 Nie sprzedajemy kociąt bez rodowodu. Rodowód jest 

potwierdzeniem że kot jest rasowy, otrzymują go wszystkie kocięta 

miotu po rodzicach, którzy uzyskali odpowiednie oceny w trakcie 

międzynarodowych wystaw kotów. Rodowód kociąt będzie 

wystawiony przez Polską Federację Felinologiczną Felis Polonia 

należąca do FIFE. 

 

 Zastrzegamy sobie prawo wyboru nowego opiekuna dla 

naszych kociąt, gdyż ponad wszystko zależy nam by każdy kociak 

trafił do osób odpowiedzialnych i kochających zwierzęta, a w nowym 

domu był szczęśliwy. 

 

 Każdy kociak z naszej hodowli zostanie dwukrotnie zaszczepiony w 

wieku 9 i 12 tygodni, wielokrotnie odrobaczony. 

 

 Rodzice naszych kociąt, jak i inne koty w naszym domu, posiadają 

negatywne testy na wirusowe choroby zakaźne: FIV (wirus 

niedoboru immunologicznego kotów) i FeLV (wirus kociej białaczki). 

 

 Kocięta z naszej hodowli będą gotowe do przeprowadzki do nowych 

domów po ukończeniu 14-16 tygodnia życia. Termin wydania 

kociaka może się przedłużyć jeśli zajdzie taka potrzeba. 



 Kocięta opuszczając DOM rodzinny otrzymają rodowód, książeczkę 

zdrowia z wpisami o szczepieniach i odrobaczaniach oraz wyprawkę 

- suchą i mokrą karmę jaką jadły w domu, ulubioną zabawkę. 

 

 Kocięta nie przeznaczone do hodowli są podane zabiegowi 

wczesnej kastracji /sterylizacji w przychodni weterynaryjnej 

specjalizującej się w tym. Warunek ten nie podlega negocjacjom. 

Zabieg ten przeprowadzany w wieku 3-4 m-cy i nie wpływa na stan 

psychiczny, zdrowie oraz rozwój kociąt , a pozwala uchronić kotki 

przed nowotworem narządów rodnych, nowotworem gruczołu 

mlekowego, ropomaciczem – groźną chorobą , która może 

doprowadzić do śmierci zwierzęcia i zapobiec ciążom urojonym oraz 

uchronić przed nowotworem jajników, przepukliną. Wykastrowane 

koty płci męskiej nie mają zwyczaju rozprzestrzeniania 

nieprzyjemnego (dla ludzi) zapachu, przyciągającego samice, w celu 

oznaczenia swojego terytorium. Kastracja eliminuje ten zwyczaj. 

Ponadto niewykastrowane koty, rywalizując między sobą, często 

staczają walki, wywołujące obrażenia, których leczenie może być 

potem kosztowne. 

 

 Nowoczesny sprzęt i środki weterynaryjne sprawiają, że zabieg 

chirurgiczny wczesnej kastracji/sterylizacji stał się bezpieczny i 

bezbolesny, a kocięta wracają do zdrowia dużo szybciej niż w 

przeszłości. Co do przyszłości, to kocury i kotki im poddane są 

zdrowsze, żyją dłużej i spokojniej, przecież wszystkim zależy nam 

na tym. 

 



 

 

 Cena kociaków przeznaczonych „na kolanka”, czyli nie do hodowli 

to wydatek rzędu 2300-2500 PLN. W tej cenie zawarte są już 

zabiegi kastracji/sterylizacji, pełny pakiet szczepień i odrobaczanie. 

 

 Z nabywcą zawieramy pisemną umowę kupna – sprzedaży, a 

wpłacenie zaliczki równej 1/3 kwoty daje Państwu gwarancję, że 

wybrany kociak będzie dla Państwa zarezerwowany. W razie 

rezygnacji z zakupu z winy kupującego zaliczka przepada w całości. 

W przypadku zerwania umowy sprzedaży z naszej strony - zaliczka 

zostaje w całości oddana kupującemu. 

 



 Sprzedaż kociąt z opcją „do hodowli”, czyli z prawami do 

wystawiania i rozmnażania jest możliwa tylko dla zarejestrowanych i 

zrzeszonych hodowców krajowych i zagranicznych z 

doświadczeniem (min. 2 mioty) oraz z przejrzystym planem 

hodowlanym. Cena kociaka do hodowli jest ustalana 

indywidualnie. 

 

 Staramy się wspierać nowych właścicieli, by mogli zawsze na nas 

liczyć, służymy wiedzą i chęciami w rozwiązywaniu ewentualnych 

problemów w każdym momencie życia kociaka pochodzącego z 

naszej hodowli. Zdjęcia z nowych domów będą zamieszczone na 

stronie hodowli. Zachęcamy do przesyłania nam zdjęć waszych 

podopiecznych. 

 

 Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o zakupie kociaka, 

Należy pamiętać, że wybieramy domownika-przyjaciela, który 

będzie nam towarzyszył i z nami mieszkał przez kilkanaście lat. Ile 

miłości, czułości i pieszczot zaoferujemy naszemu kotu, tyle 

oddania, miłości i radości otrzymamy od kota. 

 

 Przed rozmową z nami zastanówcie się Państwo, czy wszyscy 

członkowie rodziny są na to gotowi, czy nikt z domowników nie ma 

alergii na kocią sierść. Mimo wyjątkowości syberyjczyków, 

polegającej na hipoalergicznych cechach ich pół długowłosego futra 

które mniej uczula niż innych przedstawicieli tej grupy, ponieważ w 

ich ślinie nie występuje bowiem białko Fel D1, które jest silnym 

alergenem. To nie jedyny czynnik, wywołujący alergię na koty, lecz 

jak twierdzą badacze amerykańscy, reaguje na niego aż 85% 



alergików. Radzimy zawsze sprawdzenie swojej reakcji w kontakcie 

ze zwierzęciem. Jeżeli Wy lub wasze dziecko cierpi na alergię, 

skontaktujcie się z naszą hodowlą w celu odwiedzin i pobądźcie z 

naszymi kociakami jakiś czas, aby przekonać się czy rzeczywiście 

nie wywołają alergii u Was lub u waszego dziecka. 

 

 

Nigdy nie kupujcie kota jako prezent - niespodziankę. 
Kotek to nie zabawka. Jeśli już chcecie kupić kota na 

prezent upewnijcie się, czy obdarowana osoba właśnie o 
tym marzy, oraz czy jest świadoma obowiązków 

związanych z jego posiadaniem. 
 
 
 

 


