
WORKING JACK RUSSELL TERRIER CLUB OF FINLAND RY 
 

SOPIMUS KOIRAN KAUPASTA 
 

Koiran nimi Rekisterinumero 

 

Sukupuoli Syntymäaika 

Väri / värimerkit 
 

Mikrosiru / tatuointi 

Normaalit kivekset                      Eläinlääkärin todistus 
(   ) kyllä   (   ) ei                      (   ) kyllä   (   ) ei 

Suoritetut rokotukset 
(   ) penikkatauti  (   ) raivotauti  (   ) parvo  (   ) muu 

 

Isän nimi 
 

Rekisterinumero 

Omistaja 

Emän nimi Rekisterinumero 

Omistaja 

 

Myyjän nimi 
 

Ostajan nimi 

osoite 
 

osoite 

 
 

 

Puhelinnumero Puhelinnumero 

 

Myyntihinta 
 

Myyntihinta suoritettu 
(   ) kokonaan   (   ) osittain 

Käsiraha: 
Loppuosa:  

Rekisteritodistus  
(   ) luovutettu  (   ) toimitetaan jälkikäteen 

 
KAUPPAEHDOT 

1. Pentujen tulee olla luovutettaessa vähintään seitsemän viikon 
ikäisiä. 

2. Myyjä toimittaa ostajalle koiran rekisteritodistuksen ilman eri 
maksua kohtuullisen ajan kuluessa. 

3. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle rodunomaiset hoito- ja 
ruokintaohjeet. 

4. Myyjä vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran vioista 
ja sairauksista sekä rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja 
sairauksista. Ostaja on tarkastanut koiran ja hyväksyy sen siinä 
kunnossa kuin se myyntihetkellä on sekä hyväksyy sen 
mahdollisuuden, että koirassa voi myöhemmin esiintyä myyjän 
kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja tai sairauksia. 
Myyjä on kertonut seuraavista 
seikoista:___________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________ 

5. Mikäli koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu 
olennainen vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo 
luovutushetkellä, on ostajalla oikeus vaatia korvausta, jos koira 
ei ole myyjän antamien tietojen mukainen tai myyjä on jättänyt 
kertomatta sellaisista tiedossaan olevista seikoista, joilla on 
kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys tai koira on 
olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa. Ostajan 
on ilmoitettava virheestä myyjälle viipymättä, kuitenkin 
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun virhe on havaittu. 

6. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos eläinlääkäri viimeistään 
60. päivänä luovutuksesta toteaa koiran pysyvästi sairaaksi. 

7. Mikäli uroskoira myöhemmin todetaan kivesvikaiseksi, myyjä 
palauttaa ______ osan kauppahinnasta eläinlääkärin todistusta 
vastaan tai todettuaan itse kivesvikaisuuden viimeistään silloin 
kun koira täyttää vuoden. 

8. Napatyrän ilmetessä myyjä maksaa leikkauksesta ja hoidosta 
aiheutuneet tarpeelliset kulut. 

9. Omistusoikeus säilyy myyjällä kunnes kauppahinta on kokonaan 
maksettu. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei 
suorita kauppahintaa sovitulla tavalla. Jos koira myydään siten, 
että kauppahinta tai osa siitä maksetaan luovutuksen jälkeen, 
kaupasta voidaan tehdä erillinen osamaksusopimus. 

10. Lisäehdot: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________ 

 
 

Allekirjoitukset 
 
 
        _______________________________________________________ 
      Paikka ja päivämäärä 

 
 
___________________________   _______________________ 
Myyjän allekirjoitus                        Ostajan allekirjoitus 


