Köpeavtal för hund
Godkänt av Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s styrelse 15.1.2021.

Köpeavtal
Ras

Färg

Kön
Hanhund

Hundens namn
Id-märkning
Veterinärintyg har getts

Tik

Födelsetid
Registernummer eller säljaren har gjort valpkullsanmälan (datum)
______ . ______. 20______
Ja

Nej

Hundens fader

Registernummer

Hundens moder

Registernummer

Användningsändamål: Hunden säljs som ett sällskapsdjur som vid leveransen är en frisk hund som representerar sin ras. Av en hanhund förutsätts dessutom
att den senast vid ett (1) års ålder har två normalt belägna testiklar i pungen.
Om användningsändamålet är något annat, kommer parterna skriftligt överens om detta i en separat bilaga. BILAGA ____.

Avtalsparter
Säljare

Köpare

Namn

Namn

Identitet kontrollerad

Identitet kontrollerad u

Adress

Adress

Postnummer och -anstalt

Postnummer och -anstalt

E-post

Telefon

E-post

Namn

Telefon

Namn

Identitet kontrollerad

Identitet kontrollerad

Adress

Adress

Postnummer och -anstalt

Postnummer och -anstalt

E-post

Telefon

E-post

Telefon

Namn

Namn
Identitet kontrollerad

Identitet kontrollerad

Adress

Adress

Postnummer och -anstalt

Postnummer och -anstalt

E-post

Telefon

E-post

Telefon

Köpesumma
Köpesumman för hunden är __________ €

Köparen har ____.____ 20____ betalat __________ € som reserveringsavgift som ingår i köpesumman.

Säljaren har sänkt köpesumman __________ €, varvid den nedsatta köpesumman är __________ €.
Orsak för prisavdrag – bilaga vid behov: v

Betalningsvillkor
Köparen har betalat köpesumman ____.____ 20____ i sin helhet och hundens äganderätt övergår till köparen vid tidpunkten för köpet.

w Köparen betalar köpesumman i delbetalningar enligt följande: 1:a delbetalningen ____.____ 20____ 2:a delbetalningen ____.____ 20____
3:e delbetalningen ____.____ 20____ och hundens äganderätt övergår till köparen vid tidpunkten för köpet.
Vid undertecknande av avtalet betalas/ har __________ € betalats av köpesumman, som betalas genom delbetalning.

1/2
Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
02770 ESBO

v.1 04.2021

Puh./Tfn +358 (0)9 887 300

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

Tvistlösning

Säljarens informationsskyldighet x

Säljaren försäkrar att hen redogjort för typiska egenskaper hos hunden och
rasen hen har kännedom om, för ärftliga fel och sjukdomar som förekommer
hos rasen samt för betydelsen av dessa faktorer. BILAGA 1
Anvisningar som getts av säljaren y
Säljaren försäkrar att hen gett rasspecifika anvisningar om skötsel och
utfodring till köparen. BILAGA 2
Köparens undersökningsplikt
Köparen har informerat sig om rasen och tagit reda på dess lämplighet för sitt
användningsändamål. Köparen har omsorgsfullt tagit del av den information
om hunden och rasen säljaren har gett.
Överlåtande till köparen z
Säljaren överlåter hunden till köparen i samband med undertecknande av
detta avtal, om man inte har skriftligt kommit överens om annat.
Risken går över på köparen vid tidpunkten för överlåtelse.
Om tilläggsvillkor
Parterna kan avtala om tilläggsvillkor som inte är orimliga och som inte
försvagar konsumentköparens ställning. Tilläggsvillkoren avtalas och
motiveras skriftligt samt bifogas till detta avtal. BILAGA 3

Tvister som gäller detta avtal löses i första hand genom förhandlingar mellan
parterna.
Om samförstånd inte nås kan parterna kontakta konsumentrådgivningen.
Konsumentparten kan därefter föra tvistemålet till konsumenttvistenämnden
(www.kuluttajariita.fi/sv) för avgörande i syfte att erhålla en rekommendation
till avgörande. Ett slutligt avgörande i frågan fås genom att väcka talan hos
tingsrätten (www.rättsportalen.fi).
Genom att underteckna detta avtal försäkrar säljaren och köparen
följande:
– säljaren har laglig rätt att sälja hunden
– de uppgifter säljaren och köparen har gett i detta avtal och dess bilagor är
sanningsenliga
– säljaren och köparen har tillsammans gått igenom innehållet i detta avtal
och dess bilagor
– köparen och säljaren har kontrollerat varandras identitet

Underskrifter
Plats

Datum

Säljare

Köpare

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s ställning och
dess anvisningar som förpliktar säljaren
Finska Kennelklubben har utarbetat denna avtalsblankett för att användas
vid hundköp.
Säljaren, som undertecknat Finska Kennelklubbens uppfödarförbindelse
eller som annars är skyldig att iaktta Kennelklubbens regler och direktiv som
getts på grundval av dessa,
1. Förbinder sig att ingå skriftligt avtal vid hundköp
2. Kan till köparen avlämna en hund som är minst sju (7) veckor gammal
3. Kan inte förbehålla sig hundens avelsrätt genom köpeavtal
4. Kan inte förbehålla sig delägarskap till hunden {
5. Har gjort valpkullsanmälan och registrerar hunden
6. Skickar registreringsbeviset till köparen senast inom två (2) månader från
den tidpunkt äganderätten har övergått till köparen
Avelsrätt
Genom detta avtal har man kommit överens om hundköp. Avtal om hundens
avelsrätt kan ingås senare genom Kennelklubbens särskilda avtal om
överlåtelse av avelsrätt.
Kennelklubbens registreringsbevis
Registreringsbeviset är ett intyg som ges till köparen och som bevisar
att den hund hen har köpt är registrerad i enlighet med Kennelklubbens
registreringsbestämmelser.
Säljaren lämnar registreringsbeviset till köparen vid tidpunkten för köpet
eller senast inom två (2) månader från äganderättens övergång.
Om säljaren inte lämnar registreringsbeviset till köparen senast inom sex (6)
månader från äganderättens övergång, ska säljaren återbetala 50 % av hela
den köpesumma köparen har betalat.
Om säljaren inte lämnar registreringsbeviset till köparen senast inom
12 månader från äganderättens övergång, ska säljaren återbetala hela
köpesumman till köparen.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:s
rekommendationer till parterna
Reservationsavgift |

Betalningsvillkor och delbetalning
Köpesumman kan betalas vid köpslutet och kvitteras som helt betald genom
underskrifter i köpeavtalet.
Köparen och säljaren kan komma överens om att köpesumman eller en del av
den betalas i delbetalningar efter att hunden lämnats till köparen.
Kryptorkism
Om veterinären eller säljaren har konstaterat att en hanhund som fyllt ett år
är kryptorkid kan 20 % av den avtalade köpesumman betraktas som en rimlig
ersättning.
Fel
Om det efter leverans visar sig att hunden har en sjukdom eller ett annat fel
som varit dolt redan vid tidpunkten för leverans, kan köparen på grundval av
felet vara berättigad till prisavdrag och eventuell skadeersättning.
Köparen bör meddela säljaren om felet så fort som möjligt. Säljaren har
rätt att korrigera/låta korrigera felet (undersöka/låta behandlas) på sin egen
bekostnad. En köpare som vädjar till fel ska kontakta säljaren innan hen vidtar
åtgärder och på ett tillförlitligt sätt bevisa att felet existerar.
Om det inte är möjligt att korrigera/låta korrigera felet, har köparen rätt till
prisavdrag eller köparen och säljaren kan komma överens om en ersättande
hund. Upphävning av köpet är möjligt om felet inte är ringa. }
Det lönar sig för parterna att sträva efter att nå samförstånd i frågan och
att komma till en slutsats där säljarens ersättningsskyldighet är högst
köpesumman köparen har betalat för hunden.
Skadeersättning
Konsumentskyddslagen tillämpas vid eventuell skadeersättning och parterna
har inte rätt till skadeersättning för t.ex. grämelse.
Bilagor _________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Som en rimlig reservationsavgift kan betraktas 10–15 % av hela köpesumman.
Om köpet inte förverkligas:
– av skäl som beror på säljaren, återbetalar säljaren reservationsavgiften och
ett avtalsvite av lika storlek
– av skäl som beror på köparen, behåller säljaren reservationsavgiften
– av skäl som beror på hunden (sjukdom, fel), återbetalar säljaren reservationsavgiften till köparen

_______________________________________________________________
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