
KONTROLLKÜSIMUSED MIDA  
PEAKSID ENDALT KÜSIMA,  
ET LEIDA SOBIV KOERATÕUG 
 
Täida küsimustik ja vii see oma loomaarstile.  
Koos saate leida kasvataja, kes tegutseb  
vastavalt hea koera müügi standarditele.

ENNE KUI LÄHED KUTSIKAID VAATAMA: HEA TÄHELEPANU RISKANTNE

Ma küsisin oma loomaarstil nõu enne kutsika ostu. JAH EI

Ma juba valisin tõu välja. JAH
Ma olen 
kahtleval 

seisukohal
EI

Ma valisin tõu välja ja arutasin seda oma loomaarstiga. JAH   EI

Kui mitut erinevat tõugu kasvataja müüb? 1 kuni 2 3 >3

Kas kutsikate kasvukeskkond näeb välja nagu kodu või nagu pood? Kodu Pole aimugi Pood

Kas Sul on võimalus üle vaadata koera ema ja kutsikate elukeskkond? JAH EI

Kas kasvataja näitab kutsikat eraldi ruumis ega luba vaadata kutsika kasvukeskkonda? EI JAH

INFORMATIIVNE VESTLUS  
(EI OLE SAMA, MIS MÜÜGI AJAL TOIMUV VESTLUS):

Ma nägin õige kutsika õiget sinist passi. JAH   EI

Nägin, et passis oli kirjas, et kutsikas sai esimese vaktsiini oma sünnimaal.  
Passis on kirjas kuupäev ning vaktsiini sildi kõrval loomaarsti allkiri ja tempel. JAH   EI

Kasvataja soovitas osta teist tõugu. Sellel juhul konsulteeri uuesti oma loomaarstiga. EI   JAH

Kasvataja nõustub, et kutsika ülevaatus Sinu loomaarsti poolt, on hea mõte. JAH   EI

Sul on vabadus ise valida loomaarsti. Kasvataja ei mõjuta Sinu valikut. JAH   EI

PALU NÄHA KÕIKI KUTSIKAID, HINDA NEID NENDE  
OMA KESKKONNAS ILMA SEGAMATA:

Kas ema on kutsikate juures? JAH   EI

Kas Sa tahad, et Sinu tulevane kutsikas käituks samaoodi nagu ema? JAH Osaliselt EI

Kas kutsikad on kasvatatud kodustes tingimustes? JAH Pole selge EI

Kas kasvataja sotsialiseerib kutsikaid? Kas Sa said selle kohta selget informatsiooni? JAH Pole selge EI

Kas kõik koerad (ema ja kutsikad) on elavad? JAH (kõik) Mõned EI

Kas Sa kuuled, et keegi kutsikatest köhiks? EI   EI

Kas Sa näed ninaeritist ühel või rohkematel kutsikatel?  
Kas kellegil kutsikatest on märjad, rähmased silmad? EI   JAH

Kas Sa näed märke kõhulahtisusest? EI   JAH

Kas kutsikad kratsivad end? EI   JAH

Kas Sa saad valida soovitud kutsika? Pärast vestlust oma loomaarstiga: kõige julgem, 
keskmise aktiivsusega või “nõrgim lüli”? Kasvataja ei saa sundida Sind võtma kutsikat,  
keda Sa ei soovi.

JAH EI



VAATA OMA KUTSIKAT DOBRO POZOR TVEGANO

Kas Sa saad kutsika sülle võtta, ilma et ta vastu puikleks? JAH Raskustega EI

Kas hambad sobituvad kenasti üksteise kohale? JAH Pole aimugi EI

Kas kutsika silmad, kõrvad ja nina on puhtad? JAH Pole aimugi EI

Kas karvastik on puhas? Paljaid kohti, haavu, helbeid või parasiite ei tohi olla. JAH Pole aimugi EI

Kas päraku piirkond on puhas? JAH   EI

Kas kutsikal on kõhulahtisus? EI Pole aimugi JAH

Isasel kutsikal: kas mõlemad munandid on olemas? Palu kasvatajal seda näidata! JAH,  2 Pole aimugi EI

ENNE, KUI MAKSAD!

Kas pass kuulub õigele kutsikale? Sa peaksid passi saama kohe ostu sooritades.  
Kui pass on ära vahetatud, küsi uuesti passi õigsuse kohta, ole valvel!

JAH
Pass tuleb välja 

vahetada
EI

Kas Sa said ostu kinnitava tõendi? JAH   EI

Kas kasvataja tahab Sulle müüa teisi vajaminevaid esemeid  
(nt. mänguasjad, šampoon, koerapesa, tekid, toit, …)?

EI JAH

Kas Sa maksid ainult kutsika eest, ilma lisaesemeteta? JAH   EI

Kas kasvataja jättis Sulle hea mulje? JAH Pole aimugi EI

TAGASI KODUS

Pane oma loomaarsti juurde aeg kinni ja võta kaasa see küsimustik. JAH Ei julge
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