All överenskommelse i detta avtal är mellan
uppfödare/säljare och köpare. Cockerpoo
Sverige har inget ansvar eller skyldighet när
det gäller köpeavtal mellan parter.
Cockerpoo Sverige tillhanda håller detta
formulär som en service till sina
medlemmar.

KÖPEAVTAL HUND

Hundens namn:

Tilltalsnamn:

Kön:

Född:

Chip/ID-nr:

Andelen % Spaniel/Pudel

Ursprung:

Färg:

Pälstyp:

Övriga kännetecken:

Veterinärbesiktigad:

Ort:

Datum:

Vaccinerad mot:

Ort:

Datum:

Övriga undersökningar:

Ort:

Datum:

Intyg bifogas:
Ja
Nej
Intyg bifogas:
Ja
Nej
Intyg bifogas:
Ja
Nej

Veterinär:

Övriga överenskommelser:

Säljare/Överlåtare/Uppfödare:
Namn:

Köpare:
Namn:

Adress:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Personnr:

Telefon:

Personnr:

E-post:

E-post:

Hemsida:

Hemsida:

Köpeskilling, totalpris för hunden:

Kronor:

Handpenning:

Kronor

Betalas åter vid avbokning:
Rest att betala:

Kronor Senast dag för betalning, datum:

JA

NEJ

Kvittens:

Hunden är uppfödarens egendom tills full betalning har gjorts.

Hunden är leveransklar (datum)

Vid leverans bifogas SLÄKTLEDSBEVIS
JA

Hunde n bör inte levereras före 8 veckor

Kvitteras
Ort:

Datum:

Ort:

Säljare:

Köpare:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Kvitteras
Ort:

Datum:

Datum:

Hela köpesumman betald:

Cockerpoo Sverige, e-post i n f o @ c o c k e r p o o s v e r i g e . s e
F ö r a k t u e l l a a d r e s s e r www.cockerpoosverige.se

NEJ

1.

Leverans
Leverans sker genom att köparen hämtar hunden hos säljaren, om inget annat avtalats. Transporterar säljaren
hunden till köparen, står köparen för transportkostnaderna.

2.

Avbokning
Enligt konsumentköpslagen §37 har köparen rätt att avboka en vara som inte är uthämtad, i detta fall hunden.
Säljaren har rätt att i fall som sådant, ta ut en skälig ersättning för kostnader som uppkommit av avbokningen.
Säljaren och köparen kan enligt § 41 i konsumentköpslagen göra en överenskommelse om vilken ersättning
säljaren har rätt att ta ut, vid eventuella avbokningar. Vid köp som inte är konsument köp gäller inte någon
avbeställningsrätt.
Återköp
JA
NEJ

3.

Sker återköpet inom 14 dagar, från leveransdagen betalas 80 % av köpeskillingen åter.
Sker återköpet senare, men inom tre (3) månader från leveransdagen, betalas 60 % av köpeskillingen åter.
Sker återköpet senare, men inom tolv (12) månader från leveransdagen, betalas 40 % av köpeskillingen åter.
Sker återköpet senare, men inom 24 månader från leveransdagen, betalas 10 % av köpeskillingen åter. Sker
återköpet senare än vad som här framgår, betalas inget av köpeskillingen åter.
Enligt lag om lagstadgad tid gäller slutdag vid beräkning av tidsfrist, den dag om genom sitt namn i veckan eller tal i
månaden, motsvarar den, från vilken tidsräkningen startat.
Skulle köparen kryssa i ett NEJ. Bör ett separat avtal upprättas mellan köpare och säljare, med ovanstående
uppgifter som vägledning.
4.

Återköp vid allergi

JA

NEJ

Skulle köparen eller någon i familjen, inom tre månader från leveransdagen påvisa allergi, vilket skall styrkas av
läkare. Har köparen rätt att lämna tillbaka hunden till säljaren. Återköpsvillkor är de samma som i punkt 3.
5.

Särskild överenskommelse om ömsesidigt försäkringsskydd

JA

NEJ

Har uppfödaren tecknat en valpkullsförsäkring är köparen skyldig att ha hunden liv och veterinärförsäkrad under 3 år.
Med ett belopp som inte understiger köpesumman eller maxbelopp.
Har säljaren tecknat valpkullsförsäkring eller motsvarande beträffande säljarens felansvar
• Säljaren har ansvar för fel på hunden, när det gäller köparens krav på prisnedsättning och skadestånd, på så sätt
begränsat att kompensation endast kan fås för den delen av försäkringsersättningen som kan betalas ut enligt
angivna försäkringar.
• Säljaren har skyldighet att betala skadestånd på grund av fel som omfattas av nämnt försäkringsskydd, skall
vara begränsat till självrisken på vererinärsvårdsförsäkringen.
• Säljarens skadeståndskrav på grund av fel kan inte överskrida köpesumman alternativ maxbelopp. Såvida inte
svikligt förfarande hos säljaren kan påvisas eller det är fråga om sådan följeskada som avses i § 5 punkt 2 i
skadeståndslagen.
• Enligt gällande avtal hos anlitat försäkringsbolag.
6.

Parternas ansvar vid fel hos hunden
Vid försäljning skall hunden ALLTID följas av ett besiktningsintyg från veterinär ej äldre än 7 dagar. Hunden skall
vara frisk och utan fel vid leveransen om inget annat har framgått av avtalet. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid
leveransen, även om det visar sig vara s.k. dolda fel. Med dolt fel menas fel som bevisligen har funnits före
leveransen, men inte har upptäckts vid veterinärbesiktningen. De vanligaste dolda felen är medfödda. Köparen är
skyldig att begränsa skadan i det fall köparen kommer att begära ersättning för den skadan hos säljaren. Om det
framkommer att hunden bör genom gå operativa åtgärder eller annan dyrbar vård. Skall köparen innan åtgärder
vidtas, rådgöra med säljaren om kostnadens storlek. Är skadan av sådan art att hunden får sämre livskvalitén i sitt
fortsatta liv har säljaren rätt att begära insomning av hunden, i de fall där man överenskommet att säljaren har
delaktighet i betalningsansvaret.
Lag om ID-märkning och Ägarregistrering av hund fr.o.m 2001-01-01
Från och med den 1 januari 2001 är det obligatoriskt att ID-märka sin hund och registrera sitt ägarskap i ett centralt
register. De nya reglerna gör det enklare att fastställa vem som äger en hund om hunden skadar något eller någon eller
orsakar en olycka. Det blir också enklare att hitta ägare till upphittade hundar, då registret får användas för detta
ändamål och bland andra polisen ska ha direkt åtkomst till registret. Tar du med dig hunden utomlands kan den
också identifieras vid gränskontroll. Jordbruksverket är ansvarigt enligt personuppgiftslagen för registret och det är
också Jordbruksverket som tar ut avgift för ägarregistrering. Lagen omfattar alla hundar som den 1 januari 2001 är
yngre än åtta år.
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