
14-16 veckor gammal
kastrerad
Vaccinerad x2 (mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni)
Avmaskad (endast vid vid behov! Vi tar alltid avföringsprover på våra kattungar)
Stamtavla i SNRF, WCF  
Veterinärbesiktigad
ID-märkt med mikrochip
Försäkrad sedan ca 6 veckors ålder, med möjlighet att överta
det individuella försäkringsavtalet. 

1 års medlemskap i Brittsällskapet
En presentpåse till kattungen
Full återbetalning för hälsokontroll avseende HCM (hypertrofisk kardiomyopati)
Värde: ca 2000 SEK (gäller EJ för kattunge såld till avel).
Full återbetalning för hälsokontroll avseende HD (höftledsdysplasi).

Kastrering. Värde: ca 800-1700 SEK

Katter kan leva länge (ibland upp till 20 år eller mer). Det är viktigt att ditt beslut
att köpa en katt är noga genomtänkt - det är ett långt ansvar. 
Om katten av någon anledning skulle behöva omplaceras så kan vi vara
behjälpliga med den processen. 
Om katten skulle få en sjukdom eller dö, så vill vi gärna få den informationen, då
kan det vara värdefull information för vår fortsatta avel. 
Att du veterinärvårdsförsäkrar din katt hela dess livstid. Katterna ska vara
innekatter (gärna med möjlighet att gå ut i en säker kattgård eller gå i
koppel/sele).   
Katter för avel säljs endast till andra registrerade uppfödare, och med ett särskilt
köpeavtal.   
Att våra kattungeköpare förbinder sig att höftledsröntga sin katt för höftdysplasi,
när katten är mellan 1-2 år. Läs mer.  
Att våra kattungeköpare förbinder sig att HCM-skanna sin katt hos veterinär som
deltar i hälsoprogrammet mot HCM hos katter, när katten är mellan 5-8 år. 

Kattungens pris: 12 500 SEK

 Alla våra kattungar lever som en del av vår familj. De är uppfödda med kärlek och
omsorg. De är väl socialiserade och vana vid barn och hund (undantag vad gäller barn
och hund kan ske om kullen växer upp hos en fodervärd som ej har detta).

 När en kattunge flyttar från oss, är den:  

Detta ingår också i inköpspriset

       Värde: ca 2500 SEK (gäller EJ för kattunge såld till avel).

LEDIG - Kattungen söker efter sin nya familj
RESERVERAD - Kattungen är under utvärdering
TINGAD - Kattungen är tingad, handpenning erlagd.  

Villkor för köp

Vi levererar över hela världen, men vi föredrar att du hämtar din kattunge själv eller att vi
levererar direkt till ditt hem. 

Extrakostnader för rabiesvaccinering, pass och/eller transport ingår inte i priset
och bekostas av köparen.

QTCAT

www.qtcat.se


