Avbetalningsavtal för köp av hund
Godkänt av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:s styrelse 4.2.2016

Parterna i köpet

Säljare (max 3 personer)

Köpare (max 3 personer)

Namn

Namn

Fullständig adress

Fullständig adress

E-post

E-post

Telefon

Kennelklubbens medlemsnummer

Telefon

Personbeteckning

Namn

Namn

Fullständig adress

Fullständig adress

E-post

E-post

Telefon

Kennelklubbens medlemsnummer

Telefon

Personbeteckning

Namn

Namn

Fullständig adress

Fullständig adress

E-post

E-post

Telefon

Kennelklubbens medlemsnummer

Telefon

Personbeteckning

Köpeföremålet
Ras

Hane

Tik

Hundens namn

Födelsedatum

ID-nummer

Registernummer

Leveranssätt och -tid
Köparen hämtar/har
hämtat hunden ______.______.20_____

Säljaren för/har
fört hunden ______.______.20_____

Återstod

€

Köparen erlägger _____ st. betalningsrater _____._____.20____

_____._____.20____

e

_____._____.20____

Kontantpris/
Avbetalningspris

€

Säljarens kontonummer (IBAN)

_____._____.20____

€

Handpenning, vilket på samma
gång vitteras som betald

€

€

_____._____.20____

€

€

_____._____.20____

€

Kontoinnehavare

Avbetalningsvillkor
1. Tillämpad lagstiftning Lagen om avbetalningsköp (91/66) / konsumentskyddslagen (38/78) jämte
ändringar iakttas i förhållanden mellan köparen och säljaren.
2. Räntor och kreditkostnader Ingen ränta eller andra kreditavgifter tas ut för köpet.
3. Andra köpevillkor Parterna har kommit överens om andra villkor i köpet i ett skilt köpeavtal gjort på
en av Finska Kennelklubben fastställd blankett.
4. Ägarförbehåll Ägarrätten till hunden som nämns i detta avtal kvarstår hos säljaren fram till att
köpesumman har erlagts i sin helhet. Under avtalets giltighetstid är köparen inte berättigad att sälja,
panta eller på andra sätt överlåta hunden.
5. Fel i hunden Köparen bör skriftligt, antingen via e-post eller per post, informera säljaren om fel i
köpeföremålet inom två (2) månader från att felet konstaterats.
6. Skadeansvar Köparen förbinder sig att med omsorg sköta om den hund avsedd i avtalet och svarar
för all skada den sålda egendomen blivit utsatt för, även skador orsakade av olycksfall.
7. Dröjsmålsränta För en obetald betalningsrat erläggs det ett i räntelagen stadgat belopp av
dröjsmålsränta, vilket fastställs halvårsvis av Finlands Bank.
8. Återtagning Säljaren har enligt avtalet rätt att utkräva hela återstoden av fordran eller att få hunden
tillbaka om ägaren försummar sin betalningsskyldighet eller annars väsentligt bryter mot villkoren i
detta avtal. Säljaren kan vädja till sin rätt gällande dröjsmål med betalning endast om
a) betalningen har fördröjts med minst fjorton (14) dagar och har fortfarande inte erlagts och

Underskrifter
Datum

b) det försenade beloppet utgör minst 10 procent, eller om det i beloppet ingår flera betalningsrater,
minst 5 procent av kreditpriset, eller omfattar hela återstoden av fordran. Det ovannämnda tillämpas
emellertid inte om köparen har innan återtagningen erlagt det obetalda beloppet inklusive räntor och
kostnader. Det samma gäller då dröjsmålet orsakas av köparens sjukdom, arbetslöshet eller av någon
därmed jämförbar orsak som inte beror på säljaren, förutom då detta med beaktande av dröjsmålets
längd och andra omständigheter vore uppenbart oskäligt gentemot säljaren.
Om säljaren har yrkat på att få hunden tillbaka har köparen rätt att i stället för att fullgöra sin
betalningsskyldighet enligt avtalet, på en gång betala det belopp som ska räknas säljaren till godo.
I detta fall får köparen behålla hunden. Om säljaren har återtagit hunden, har köparen rätt att inom
fjorton (14) dagar därefter lösa ut hunden.
9. Betalning av kredit Köparen är berättigad att erlägga sin kredit tidigare än avtalat.
10. Uppgörelse Då hunden tas tillbaka ska uppgörelse företas i den betydelse lagen om
avbetalningsköp/konsumentskyddslagen anger. Vid avbetalningsuppgörelse är den behöriga
myndigheten utmätningsmannen på köparens bostadsort eller på den ort hunden är belägen.
Köparen bör ersätta säljaren omedelbara kostnader orsakade av hundens återtagning.
11. Förrättningsarvode Köparen betalar de förrättningsarvoden bankerna indriver för förmedlingen
av betalningsraterna. Köparen bör även betala för grundade betalningspåminnelser och kostnader
orsakade av indrivning av fordran.
12. Adressförändring Köparen bör omedelbart meddela säljaren om förändringar gällande adress och
andra kontaktuppgifter.

Ort

Säljare

1)

1)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

2)

2)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

3)

3)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

02770 ESPOO
02770 ESBO

v.2 10.2018

Köpare

Puh./Tfn +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

