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Koira
Rotu

Sukupuoli
Uros

Nimi

Syntymäaika

Rekisterinumero

TM-numero

Väri

Suoritetut rokotukset
Raivotauti

Penikkatauti

Narttu

Eläinlääkärin todistus
Parvo

Muu

Kyllä

Normaalit kivekset
Kyllä
Ei

Ei

Koiran isä

Rekisterinumero

Koiran emä

Rekisterinumero

Myyjä

Ostaja

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Puhelin

Puhelin

Myyntihinta

Käsiraha

Myyntihinta suoritettu

Kokonaan
Alennettu hinta

Alennuksen syy

Kauppaehdot
1.
2.

3.

4.

(huom. sopimusehto 9.) Myyjän pankkitilin no

Osittain

Luovutusikä. Pentujen tulee olla luovutettaessa vähintään 7 (seitsemän)
viikon ikäisiä.
Rekisteritodistus. Myyjä toimittaa rekisteritodistuksen ostajalle ilman eri
maksua viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun omistusoikeus
on siirtynyt ostajalle. Mikäli toinen pentueen vanhemmista on ulkomaalainen, pentueen rekisteröiminen voi kestää pidemmän ajan.
Viat ja sairaudet. Myyjä vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista
koiran vioista ja sairauksista, rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista
ja sairauksista, koiran perinnöllisistä taipumuksista saada niitä ja näiden
seikkojen merkityksestä. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle
rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. Myyjä vastaa antamiensa tietojen
totuudenmukaisuudesta kohdassa 4. esitetyllä tavalla. Ostaja ilmoittaa
tarkastaneensa koiran ja hyväksyvänsä mahdollisuuden, että koirassa
voi olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja ja sairauksia. Myyjä on kertonut seuraavista seikoista (tarvittaessa erillinen liite):

Korvausvastuu. Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai
muu olennainen vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo luovutushetkellä,
ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella, jos
- koira ei ole myyjän antamien tietojen mukainen tai
- myyjä on jättänyt kertomatta sellaisista tiedossaan olevista seikoista,
joilla oli kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys tai

Rekisteritodistus luovutettu
Kyllä
Ei

- koira on kauppahinta, koiran käyttötarkoitus ja muut seikat huomioon ottaen
muuten olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa.
Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa, viimeistään
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun virhe havaittiin.
5. Sekarotuisuus. Jos koira poistetaan rekisteristä sekarotuisuuden tai muun
syyn vuoksi, myyjä palauttaa kauppahinnan ja koira jää edelleen ostajan
omistukseen.
6. Kivesvikaisuus. Jos uroskoira todetaan myöhemmin joko eläinlääkärin
todistuksella tai myyjän itsensä toimesta kivesvikaiseksi, myyjä palauttaa
kolmasosan kauppahinnasta viimeistään silloin, kun koira täyttää vuoden tai
jos vika todetaan tätä myöhemmin, 30 päivän kuluessa sen toteamisesta.
7. Napatyrä. Napatyrän ilmetessä myyjä maksaa leikkauksesta ja hoidosta
aiheutuneet tarpeelliset kulut.
8. Omistuksenpidätys. Omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on
kokonaan maksettu. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei suorita
kauppahintaa sovitulla tavalla.
9. Osamaksu. Jos koira myydään siten, että kauppahinta tai osa siitä
maksetaan luovutuksen jälkeen, kaupasta tehdään lisäksi erillinen osamaksusopimus Suomen Kennelliiton vahvistamalla lomakkeella.
10.Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista, jotka koskevat esim. koiran
käyttämistä silmä-, lonkka- tai muussa rodunomaisessa tarkastuksessa.
Lisäehdot on syytä tehdä kirjallisesti. Lisäehdot eivät saa muodostua
kohtuuttomiksi.

Sopimusehdot on luettava yhteisesti ennen allekirjoittamista.

Allekirjoitukset
Aika ja paikka

Myyjä

Ostaja

Myyjä on
Suomen Kennelliiton jäsen

Seuraavalla sivulla ohjeita myyjälle ja ostajalle.
Sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.

Rotujärjestön jäsen

Ilmoita omistajan vaihtuminen viipymättä Kennelliiton toimistoon virallista
omistajanmuutosmerkintää varten.

Ohjeita myyjälle
1. Myydessäsi koiran muista, että Kennelliiton jäsenen tulee noudattaa oheisia kauppaehtoja, sekä
Koiranomistajan ja haltijan perussääntöä.
2. Täytä Kauppalomake huolellisesti kaikilta osin.
3. Varmistaudu, että ostaja tutustuu kauppaehtoihin ja
myös ymmärtää niiden sisällön.

4. Ilmoita ostajalle tiedossasi olevat koiran virheet ja
myös sen taipumukset saada rodussa esiintyviä
vikoja ja sairauksia.
5. Anna ostajalle kirjalliset ruokinta-, hoito ja
rokotusohjeet. Kehota häntä osallistumaan
näyttelyihin ja kokeisiin.
6. Kehota ostajaa liittymään Kennelliiton ja ao.
rotujärjestön jäseneksi. Selvitä mitä etua jäsenyydestä on.

Ohjeita ostajalle
1. Koiraa hankkiessasi käytä aina apuna Kennelliiton

ja ao. rotujärjestön asiantuntemusta.
2. Tutustu tarkoin oheisiin kauppaehtoihin.
3. Tutustu ohessa olevaan koiranomistajan
ja haltijan perussääntöön, joka myyjän tulee ottaa
huomioon kauppaa tehtäessä.
4. Ota selvää myyjältä tiedossa olevista koiran virheistä
ja sen taipumuksista saada rodussa esiintyviä vikoja ja sairauksia. Katso kauppaehtojen kohta 3.

5. Pyydä myyjältä koiran ruokinta-, hoito- ja okotusohjeet.
6. Muista, että hankkiessasi pennun se on vasta koiran

alku. Siihen minkälainen koirasta aikuisena tulee,
vaikuttavat perinnöllisyyden lisäksi myös ympäristötekijät.
7. Koiran omistaminen tuo myös vastuuta. Hoida koirasi
hyvin ja noudata koiranpidossa lakia ja asetuksia.

KOIRANOMISTAJAN JA -HALTIJAN PERUSSÄÄNTÖ
Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 18.11.2000. Astuu voimaan 1.7.2001.
1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava:
Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa
Suomessa yhteistyössä yksittäisten koiranomistajien ja koiria harrastavien yhdistysten kanssa.
Olen selvillä siitä, että Kennelliiton määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia jäseniä.
2. Huolehdin siitä, että koirani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa ja huolenpitoa sekä liikuntaa ja että koiranpidosta ei
ole kohtuutonta haittaa ympäristölle.
3. Sijoittaminen tarkoittaa koiran luovuttamista siten, että jalostusoikeus jää luovuttajalle erillisen sopimuksen mukaisesti. Jos otan
koiran sijoitukseen, huolehdin sen kunnosta ja terveydestä ja ilmoitan sen terveydessä tapahtuvista muutoksista sekä kiimoista
koiran luovuttajalle.
4. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt saavat neuvoa ja tarkastaa koirieni pitoa ja hoitoa.
5. Jos käytän koiriani siitokseen, kasvatan puhdasrotuisia koiria. Aloittaessani kasvatustoiminnan, perehdyn Kennelliiton
kasvattajasitoumukseen. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja
rotumääritelmän mukaisia.
6. Sitoudun antamaan koirieni lonkka-, silmä-, polvi- ym. tutkimustulokset julki, enkä muutenkaan salaa koirieni vikoja tai sairauksia.
7. Rekisteröin koirieni kaikki elossa olevat pennut SKL-FKK:n voimassaolevien rekisterimääräysten mukaisesti.
8. Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisinä. Luovutan pennut vain koiranpitoon soveltuviin olosuhteisiin ja
opastan tarvittaessa koiranpidossa. En rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla (ks. koirarekisteriohje) ja otan huomioon nartun iän
ja terveyden tehdessäni päätöksiä koiran käytöstä jalostukseen.
9. Myydessäni koiran teen kirjallisen sopimuksen mieluiten Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen. Kauppahintaan sisältyy
rekisteritodistus.

