
WORKING JACK RUSSELL TERRIER CLUB OF FINLAND RY 
 
 

OSAMAKSUSOPIMUS 
 
 

Koiran nimi Rekisterinumero 

 

Sukupuoli Syntymäaika 

Väri / värimerkit Mikrosiru- / tatuointinumero 

 

Myyjän nimi Ostajan nimi 

osoite osoite 

  

Puhelinnumero Puhelinnumero 

 

Kokonaishinta Käsiraha, joka kuitataan maksetuksi Maksettava jäännös 

1. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

2. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

3. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

4. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

5. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

6. osamaksuerä  ___ / ___ 20 ___ 
€ 

 
 
OSAMAKSUEHDOT 
 
1. Ostajan ja myyjän välisissä suhteissa noudatetaan osamaksukaupasta 

annettua lakia (91/66) sekä kuluttajansuojalakia (38/78) niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 

2. Kaupasta ei peritä korkoa eikä muita luottokustannuksia. 
3. Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun koiraan kuuluu myyjälle 

kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. Ostajalla ei ole sopimuksen 
voimassaoloaikana oikeutta myydä, pantata tai muuten luovuttaa koiraa. 

4. Kaupan muista ehdoista on sovittu erillisessä kauppasopimuksessa. 
5. Ostaja sitoutuu hoitamaan huolellisesti tämän sopimuksen tarkoittamaa 

koiraa ja vastaa kaikesta myytyä omaisuutta kohdanneesta tapaturmasta tai 
vahingosta. 

6. Erääntyneille ja maksamattomille osamaksuerille ostaja maksaa vuotuista 
viivästyskorkoa, joka on Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä 
seitsemällä prosentilla sekä perimiskuluja. 

7. Myyjällä on oikeus periä koko jäljellä oleva saatava tai oikeus saada koira 
takaisin mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muuten 
olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. 

8. Myyjä voi vedota oikeuteensa maksuviivästyksen osalta vain jos 1) maksu 
on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja 2) 
viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin 
yksi maksuerä, vähintään 5 % luottohinnasta tai käsittää myyjän koko 
jäännössaatavan. Edellä olevaa ei kuitenkaan sovelleta, jos ostaja on ennen 
takaisinottoa suorittanut maksamatta olevan määrän korkoineen ja 
kuluineen, eikä silloin, kun maksun viivästyminen johtuu ostajan sairaudesta, 
työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta 
seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon 
ottaen olisi myyjälle ilmeisen kohtuuton. Myyjän vaatiessa koko 
maksamatonta saatavaa suoritettavaksi, myyjän saatava lasketaan 
kuluttajansuojalain 7. luvun 17 §:n 3. momentin mukaisesti.  

9. Myyjällä on oikeus ilmoittaa kuluttajansuojalain 7. luvun tarkoittama 
maksulaiminlyönti rekisteröitäväksi luottotietoyhtiöön. 

10. Ostajalla on oikeus suorittaa luottonsa sovittua aikaisemmin. 
11. Koiraa takaisin otettaessa suoritetaan tilitys kuluttajansuojalain 7. luvun 17 

§:ssä tarkoitetulla tavalla. Osamaksutilitysten toimittamisessa toimivaltainen 
viranomainen on ostajan asuinpaikkakunnan tai koiran sijaintipaikkakunnan 
ulosottomies. Ostajan on korvattava myyjälle koiran takaisinottamisesta 
aiheutuvat välttämättömät kulut. 

 
 

Paikka ja päivämäärä Paikka ja päivämäärä 

 
 
Myyjän allekirjoitus 

 
 
Ostajan allekirjoitus 

 


