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popis štěňat: č. zápisu, č. čipu, jméno, srst - barva délka, kvalita, bílé znaky, uši, oči, skus, varlata, přirozeně zkrácený ocas WCP,

konstituce, vady: pod- a předkus, kryptorchismus, fluffy, vady barvy, zálomky, kýly, paspárky aj. zjevné vady, odčervení, očkování aj.
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* nehodicí se škrtněte
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konstituce, vady: pod- a předkus, kryptorchismus, fluffy, vady barvy, zálomky, kýly, paspárky aj. zjevné vady, odčervení, očkování aj.
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