Köpeavtal/Överlåtelseavtal
För katt - MED FHK-STAMTAVLA
Denna framsida (sid 1 av 2) giltig tillsammans med baksidan (sid 2 av 2)

Mellan nedanstående köpare och säljare har följande avtal träffats:
Kattens namn:

Uppfödare:

Regnr:

Ras och färg (EMS-kod)

Födelsedatum:

Kön:
Hona

ID-nummer
Hane

Katten är vaccinerad i enlighet med § 5:6 i FGK:s stambokföringsreglemente.

Datum Vaccination 1:

Datum Vaccination 2:

Katten åtföljs av veterinärt besiktningsintyg, ej äldre än 7 dagar. (§ 5:7 i
stambokföringsreglementet) och stamtavla

Datum för besiktning:

Datum för ev om-besiktning:

Säljare
Namn:

Telefon

Adress:

Postnummer & Ort

E-post:

Köpare
Namn:

Tlfn

Adress:

Postnummer & Ort

E-post:

Leverans
Katten överlämnas tidigast den:

Katten hämtas senast den:

En kattunge överlämnas tidigast vid 12 veckors
ålder.
Se i övrigt punkt 3 på baksidan av detta avtal

Köpeskilling
Pris för katten:

Erlagd handpenning:

Eventuell nedsättning av
priset/kastreringsrabatt:

Slutbetalning summa:

SEK:

SEK:

SEK:

SEK:

Kvalitet och egenskaper
I enlighet med punkt 1 på baksidan av detta avtal, såvida inte annat anges under
rubriken Eventuella särskilda ändamål.
Avbeställning
Se punkt 2 på baksidan av detta avtal
Återköp: Ja
Nej
Om rutan för Ja är ikryssad äger köparen rätt att lämna tillbaka katten enligt
villkoren under punkt 4 på baksidan av detta avtal.
Köparens skyldighet att begränsa skada hos katten (s k dolt fel)
Se punkt 5 på baksidan av detta avtal.
Eventuella särskilda ändamål (Ev bilaga eller intyg)

Underskrifter

Stamtavlan överlämnas till köparen vid leverans. Alt. intyg
från stambokförare om att katten är Under Registering.
Säljare skickar in ägarändring till stambokföraren.

Övriga överenskommelser Ja
Nej
Om rutan för Ja är ikryssad, används särskild bilaga
Särskild överenskommelse om ömsesidigt försäkringsskydd mm enligt punkt
6 på baksidan av detta avtal.
Ja
Nej
Uppfödaren har tecknat kattkullförsäkring eller motsvarande försäkring med
giltighetstid om minst tre år från den dag då katten levereras. Försäkringsbelopp
motsvarande köpesumman. För katten skall tecknas liv- och
veterinärvårdsförsäkring. Försäkringsbelopp ej lägre än köpesumman. Köparen
förbinder sig att betala premien och vidmakthålla försäkringen i minst tre år från
den dag katten hämtades.
Information från uppfödaren
Detta avtal vidimerar att korrekt information angående kattens användningsområde
och kattägaransvaret har delgivits köparen av uppfödaren

Med detta avtal, som noga genomlästs och av vilket säljare och köpare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda.

Ort

Datum

Säljare

Köpare

Vg vänd
Redigerad 2020-03-06

Vg vänd

Köpeavtal/Överlåtelseavtal
För katt - MED FHK-STAMTAVLA
Denna baksida (sid 2 av 2) giltig tillsammans med framsidan (sid 1 av 2)

1. KVALITET OCH EGENSKAPER
Om inte annat särskilt anges i detta avtal gäller följande:
Köpet avser katt av angiven ras, registrerad i FGK. Katten
säljs för att huvudsakligen användas för sällskapsändamål.
Säljaren ansvarar som regel inte för kattens exteriöra
utveckling. Säljaren svarar inte för exteriöra avvikelser hos
katten, såvida inte dessa påverkar kattens hälsa och
funktion som sällskapskatt.
2. AVBESTÄLLNING
Enligt § 37 konsumentköplagen äger vid konsumentköp en
köpare rätt att avbeställa varan (katten) innan den har
avhämtats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för
skäliga kostnader som uppkommit på grund av att köparen
avbeställt köpet. Säljare och köpare kan i förväg enligt §
41 konsumentköplagen komma överens om vilken
ersättning som säljaren har rätt till vid avbeställning från
köparen. Enligt detta avtal gäller att säljaren vid köparens
avbeställning skall ha rätt till ersättning med 15 % av
köpe-skillingen. Vid andra köp än konsumentköp har
köparen inte någon avbeställningsrätt.
3. LEVERANS
Leverans sker om inget annat avtalats genom att köparen
hämtar katten hos säljaren. Om katten genom säljarens
försorg skall transporteras till köparen, svarar köparen för
transportkostnaderna.
4. ÅTERKÖP AV KATTEN
Om Ja är ikryssat gäller följande: Om återköpet sker inom
14 dagar räknat från leveransdagen, återbetalas 80 % av
köpeskillingen. Om återköpet sker senare, men inom tre
månader räknat från leveransdagen, återbetalas 60 % av
köpeskillingen.
Om återköpet sker senare, men inom 12 månader räknat
från leveransdagen, återbetalas 10 % av köpeskillingen.
Sker återköpet senare än vad som nu angivits återbetalas
ingen del av köpeskillingen.
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Enligt lagen om lagstadgad tid gäller som slutdag vid
beräkning av tidsfrister den dag som genom sitt namn i
veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken
tidräkningen börjas.
Om Nej är ikryssat men säljaren accepterar återköp av
katten skall säljare och köpare i första hand själva försöka
upprätta köpeavtalet samt i detta överenskomma om de
ekonomiska villkoren. Om parterna har olika uppfattning om
hur återbetalningens storlek skall bestämmas, bör villkoren
under föregående stycke (Om Ja är ikryssat...) vara
vägledande.
5. KÖPARENS SKYLDIGHET ATT BEGRÄNSA SKADA
HOS KATTEN (S K DOLT FEL) Köparen är skyldig att
begränsa skadan i de fall där köparen kommer att begära
ersättning för denna av säljaren. Om det i sådant fall blir
aktuellt att katten skall undergå operativ åtgärd eller annan
dyrbar veterinärbehandling, skall köparen innan åtgärden
vidtas, rådgöra med säljaren om kostnadens storlek. Detta
skall dock inte gälla om det på grund av kattens tillstånd
eller andra särskilda skäl inte är rimligt att avvakta med
veterinärbehandlingen.
6. SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE OM ÖMSESIDIGT
FÖRSÄKRINGSSKYDD Mot att säljaren tecknat
kattkullförsäkring (eller motsvarande) är köparen skyldig att
under tre år hålla katten liv- och veterinärvårdsförsäkrad för
belopp som ej understiger köpeskillingen.
Då säljaren tecknat kattkullförsäkring eller motsvarande
försäkring gäller följande beträffande säljarens felansvar:
Säljarens ansvar för fel hos katten är, då det gäller
köparens krav på prisnedsättning och skadestånd, på så
sätt begränsat att kompensation inte skall utgå för den del
av försäkringsersättningen som kan betalas ut enligt
angivna försäkringar. Säljarens skyldighet att betala
skadestånd på grund av fel som omfattas av nämnt
försäkringsskydd, skall vara begränsat till självrisken på
veterinärvårdsförsäkringen. Säljarens skadeståndsansvar
på grund av fel kan inte överstiga köpesumman såvida inte
svikligt förfarande hos säljaren kan påvisas eller det är fråga
om sådan följdskada som avses i 5 kap 7 § 2 punkten
skadeståndslagen

