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Eigendur ofangreindra hunda gera með sér eftirfarandi samning (veljið einn af 
þremur kostum, A, B eða C): 
 
 

A. Gjald fyrir pörun er kr……………….. sem greiðist við pörun og síðan kr……………… fyrir 
hvern lifandi fæddan hvolp. 
Greiðslu fyrir hvern hvolp skal inna af hendi við undirskrift pörunarvottorðsins gegn 
afhendingu greiðslukvittunar.   
Eignist tíkin enga hvolpa, á tíkareigandinn hvorki rétt á endurgreiðslu pörunargjaldsins, né 
rétt á annarri pörun. 
Drepist hvolpur/hvolpar vegna sjúkdóms og/eða meðfædds galla innan átta vikna aldurs, á 
tíkareigandi rétt á endurgreiðslu gjalds þess hvolps/þeirra hvolpa. 

 
 

B. Gjald fyrir pörun er kr………………….. sem greiðist við: 
 a. Pörun, gegn afhendingu greiðslukvittunar og undirritunar pörunarvottorðs. 
 b. Sölu fyrsta hvolps úr goti, gegn afhendingu greiðslukvittunar og undirritunar 

pörunarvottorðs. 
Fæðist aðeins einn lifandi hvolpur gera aðilar með sér eftirfarandi samkomulag: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Eignist tíkin enga hvolpa, á tíkareigandi rétt á annarri pörun án endurgjalds. 

 
 

C. Gjald fyrir pörun er ættbókarskráður hvolpur að vali hundeigandans.  
Fyrsta val: já      / nei    . 
Hundeigandinn skal velja hvolpinn fyrir ………..vikna aldur. 
Fæðist aðeins einn lifandi hvolpur gera aðilar með sér eftirfarandi samkomulag: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ 
Eignist tíkin enga hvolpa, á tíkareigandi rétt á annarri pörun án endurgjalds. 

 
 Tíkareigandi ber allan kostnað vegna flutnings tíkarinnar til hundsins vegna pörunar. 
 Hundeigandinn ber allan kostnað vegna flutnings hundsins til tíkarinnar vegna pörunar. 

 
Við sæðingu greiðir hundeigandinn allan kostnað við töku sæðis og sæðingu, enda er sæðið eign 
hundeigandans (sjá sérreglur um sæðingar). 
Tíkareigandi ber allan kostnað vegna meðgöngu, fæðingar og umönnunar tíkarinnar og hvolpanna. 
 
 
Staður: Dagsetning: 

Undirskrift hundeiganda: Undirskrift tíkareiganda: 

  

 

PÖRUNARSAMNINGUR. 
Gildir ekki sem pörunarvottorð. 

Hundaræktarfélag Íslands. 
Síðumúla 15,  108 Reykjavík 
Sími: 5885255,  Bréfs.: 5885269 
Netfang: http://www.hrfi.is  
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