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Kaupan osapuolet

Myyjä/Myyjät (enintään kolme henkilöä)

Ostaja/Ostajat (enintään kolme henkilöä)

Nimi

Nimi

Täydellinen osoite

Täydellinen osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Henkilötunnus

Nimi

Nimi

Täydellinen osoite

Täydellinen osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Henkilötunnus

Nimi

Nimi

Täydellinen osoite

Täydellinen osoite

Sähköposti

Sähköposti

Puhelin

Kennelliiton jäsennumero

Puhelin

Henkilötunnus

Kaupan kohde
Rotu

Uros

Narttu

Koiran nimi

Syntymäaika

Tunnistusmerkintä

Rekisterinumero

Toimitustapa- ja aika
Ostaja hakee/on
hakenut koiran ______.______.20_____

Myyjä vie/on
vienyt koiran ______.______.20_____

Käteishinta/
Osamaksuhinta

€

Käsiraha, joka samalla
kuitataan maksetuksi

€

Jäännös

€

Ostaja suorittaa
osamaksueriä

_____._____.20____

€

_____._____.20____

€

_____._____.20____

€

_____._____.20____

€

_____._____.20____

€

_____._____.20____

________ kpl
€

Myyjän tilinumero (IBAN)

Tilin omistaja

Osamaksuehdot
1. Sovellettavat lait. Ostajan ja myyjän välisissä suhteissa noudatetaan osamaksukaupasta annettua
lakia (91/66) / kuluttajansuojalakia (38/78) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
2. Korot ja luottokustannukset. Kaupasta ei peritä korkoa eikä muita luottokustannuksia.
3. Muut kauppaehdot. Kaupan muista ehdoista on sovittu erillisessä, Suomen Kennelliiton vahvistamalle lomakkeelle tehdyssä kauppasopimuksessa.
4. Omistuksenpidätys. Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun koiraan kuuluu myyjälle,
kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. Ostajalla ei ole sopimuksen voimassaoloaikana oikeutta
myydä, pantata tai muuten luovuttaa koiraa.
5. Koiran virheet. Ostajan on ilmoitettava myyjälle koirassa havaitusta virheestä joko sähköpostitse tai
kirjeitse kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.
6. Vahingonvastuu. Ostaja sitoutuu hoitamaan huolellisesti tämän sopimuksen tarkoittamaa koiraa ja
vastaa kaikesta myytyä omaisuutta kohdanneesta, myös tapaturman aiheuttamasta vahingosta.
7. Viivästyskorko. Maksamattomalle osamaksuerälle suoritetaan sen eräpäivästä lukien korkolaissa
säädetty, Suomen pankin puolivuosittain vahvistama viivästyskoron määrä.
8. Takaisinotto. Myyjällä on sopimuksen nojalla oikeus periä koko jäljellä oleva saatava tai oikeus
saada koira takaisin, jos omistaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muuten rikkoo olennaisesti
tämän sopimuksen ehtoja. Myyjä voi vedota oikeuteensa maksuviivästyksen osalta vain jos
a) maksu on viivästynyt vähintään neljätoista (14) päivää ja on edelleen suorittamatta ja

Allekirjoitukset
Päiväys

b) viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia, tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä,
vähintään 5 prosenttia luottohinnasta tai käsittää myyjän koko jäännössaatavan. Edellä olevaa ei
kuitenkaan sovelleta, jos ostaja on ennen takaisinottoa suorittanut maksamatta olevan määrän
korkoineen ja kuluineen, eikä silloin, kun maksun viivästyminen johtuu ostajan sairaudesta,
työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä
viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi myyjälle ilmeisen kohtuuton.
Milloin myyjä on vaatinut koiraa takaisin, on ostajalla oikeus sovitun maksuvelvollisuuden asemesta,
yhdellä kertaa suorittaa se määrä, mikä myyjän hyväksi tilityksessä on luettava; ja saa ostaja siinä
tapauksessa pitää koiran. Jos myyjä on ottanut koiran takaisin, on ostajalla oikeus neljäntoista (14)
päivän kuluessa sen jälkeen lunastaa koira.
9. Luoton maksaminen. Ostajalla on oikeus suorittaa luottonsa sovittua aikaisemmin.
10. Tilitys. Koiraa takaisin otettaessa suoritetaan tilitys osamaksulaissa/kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla. Osamaksutilityksen toimittamisessa toimivaltainen viranomainen on ostajan asuinpaikkakunnan tai koiran sijaintipaikkakunnan ulosottomies. Ostajan on korvattava myyjälle koiran
takaisinottamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut.
11. Toimitusmaksu. Ostaja maksaa pankkien osamaksuerien välittämisestä perimät toimituskulut.
Ostajan on maksettava myös aiheellisista maksumuistutuksista ja saatavan perinnästä aiheutuvat kulut.
12. Osoitteen muutos. Ostajan on heti ilmoitettava myyjälle osoitteensa ja muiden yhteystietojensa
muutoksesta.
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Myyjä/Myyjät
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