KÖPEAVTAL FÖR HUND
med bibehållen avelsrätt

SVENSKA
KENNELKLUBBEN
HUN DÅGAANAS RIKSOAGANISATION

Mellan nedanstående säljare och köpare har följande avtal träffats.
Detta avtal innebär att köparen inte får använda hunden i avel innan säljaren utnyttjat sin avelsrätt (1 valpkull för tik resp. 3 valpkullar för hanhund).
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VEDERLAG OCH LEVERANS (För detta avtal gäller konsumentköplagen (1990:932) när köparen är att anse som konsument.)
50 % av hundens värde erlägges kontant. Resterande 50 %
erlägges i form av 1 valpkull med minst 1 levande valp (vid köp
av tik) eller med 3 valpkullar med minst 1 levande valp (vid köp av
han hund). För detaljer rörande detta, se avtalets baksida, punkt 7.

Valp levereras tidigast vid 8 veckors ålder. Se i övrigt punkt 3 på baksidan av detta avtal.
Säljaren ska överlämna registreringsbeviset eller skriftligt intyg om att hunden är anmäld
för registrering till köparen när hunden hämtas.
Enligt SKKs grundregler ska hund vara ID-märkt och veterinärbesiktigad innan leverans.

Hunden värde i kr

Hunden levereras den

IKontant erlagt

IVarav ev. moms

VILLKOR (Ändringar i avtalets text kan innebära ett brott mot SKKs grundregler.)

Information från uppfödaren

Särskild överenskommelse om meritering

Säljaren intygar att korrekt information har delgivits köparen avseende hundens
användningsområde, samt utförlig information om den aktuella rasen. Säljaren
intygar också att väsentlig information om kända sjukdomar/defekter hos avelsdjuren samt den aktuella hunden har delgivits köparen. Särskild information om
sjukdomar/defekter hos hunden eller avelsdjuren redovisas på bilaga. Bilagan
ska innehålla hundens reg.nr samt vara undertecknad av båda avtalsparterna.
Bilagan ska upprättas i två exemplar, där vardera parten tar varsitt exemplar.

Se punkt 9 på baksidan av detta avtal.
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Särskild information, bilaga bifogas

Köparens skyldighet att begränsa skada hos hunden

Säljaren har tecknat försäkring för dolda fel

OJa ONej

D

Ja
Om ja-rutan är ikryssad gäller följande:
Uppfödaren har tecknat försäkring för dolda fel med giltighetstid
tills dess hunden blir 36-39 månader, beroende på försäkringsbolag.
Oavsett om försäkring finns eller ej, har säljaren ett ansvar för dolda
fel i tre år efter leverans.

D Nej

Försäkringsbolag

Se punkt 4 på baksidan av detta avtal.

UNDERSKRIFTER
I övrigt gäller på omstående sida angivna villkor av vilka bägge parter tagit del. Med detta avtal,
av vilket säljaren och köparen erhållit var sitt exemplar förklarar sig bägge parter nöjda.

Kvittering av erlagd köpeskilling

Ort, datum

Ort, datum

Ort, datum

Underskrift säljare

Underskrift köpare

Underskrift säljare

Var god vänd!
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1. KVALITET OCH EGENSKAPER
Om inte annat särskilt angetts i detta avtal gäller följande. Köpet avser en hund av
angiven ras, registrerad i SKK. Hunden säljs för att huvudsakligen användas för
sällskapsändamål. Säljaren ansvarar inte, om inte annat avtalats, för hundens exteriöra
urveckling eller för exteriöra avvikelser hos hunden i den mån urvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.
Parterna är medvetna om att hunden är ett levande djur och som sådant kan drabbas
av fel under sin livstid som inte varit möjliga att förutse eller förebygga. Parterna är
även medverna om att hunden överlåts i befintligt skick. Vid försäljning av vuxen
hund är parterna medvetna om att den utgör en begagnad vara.
Säljaren försäkrar att den genom avel i enlighet med djurskyddslagen ( 1998:543) och
Svenska Kennelklubbens regler och riktlinjer har vidtagit åtgärder för att förebygga
urvecklingen av fel hos hunden. Säljarens ansvar för fel hos hunden ska därför inte
omfatta sådana fel som uppstår trots att adekvata försiktighetsåtgärder har vidtagits
för att förebygga felet.
Köparen har beretts möjlighet att före köpet noggrant undersöka hunden och dess
härstamning. Köparen har tagit del av bilagt veterinärbesiktningsintyg. Parterna har
avtalat följande om det skick hunden ska överlämnas i på leveransdagen:
Hunden överlåts i befintligt skick utifrån vad en omsorgsfull köpare har anledning
att förvänta sig med hänsyn till hundens ålder, pris, kända veterinärintyg, de upplysningar och garantier säljaren lämnat, vad som sägs om köparens åtgärder för att
förebygga fel samt eventuell friskrivning i för ändamålet avsedd bilaga.
Konsumentköplagen innehåller utfcirliga definitioner på när en vara ska anses felaktig.
De rvå viktigaste definitionerna för köpets del är att hunden anses felaktig
• om den inte stämmer överens med vad parterna kommit överens om då det
gäller art och kvalitet
• om den på annat sätt avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta.
Frågan om hunden är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när
den avlämnas. Säljare svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet
visar sig först senare (s.k. dolt fel). Ett fel som visar sig inom 6 månader efter det att
hunden avlämnats ska, enligt konsumentköplagen, anses ha funnits vid avlämnandet,
om inte annat visas eller detta är oförenligt med hundens eller felets art.

2. AVBESTÄLLNING, VID KONSUMENTKÖP
Enligt 37 § konsumentköplagen har vid konsumentköp en köpare rätt att avbeställa
varan (hunden) 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 säljaren har rätt till vid avbeställning från köparen. Detta gäller dock inte om avbeställning sker för att hunden har besiktats med anmärkning.
Handpenningen ska då återbetalas.

3. LEVERANS
Leverans sker, om inget annat avtalats, genom att köparen hämtar hunden hos
säljaren. Om hunden genom säljarens försorg ska transporteras till köparen, svarar
köparen för transportkostnaderna.

4. PARTERNAS ANSVAR VID FEL HOS HUNDEN
Hunden ska vara frisk och utan fel vid leveransen om annat inte urtryckligen angivits
i avtalet. Frågor om hunden varit frisk och felfri ska bedömas med hänsyn till dess
kondition (beskaffenhet) vid leveranstillfållet. Säljaren ansvarar för fel som funnits
vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (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 akruellt att hunden ska undergå operativ
åtgärd eller annan dyrbar veterinärbehandling, ska köparen innan åtgärden vidtas,
rådgöra med säljaren om kostnadens storlek. Detta ska dock inte gälla om det på
grund av hundens tillstånd eller andra särskilda skäl inte är rimligt att avvakta med
veterinärbehandlingen.

5. REKLAMATION
En förutsättning för att köparen ska kunna fa rätt till kompensation för ett fel är att
köparen reklamerar hunden. Reklamation innebär att köparen meddelar säljaren
att köparen inte godtar hunden och anger på vilket sätt hunden enligt köparens
uppfattning är felaktig.
Reklamation ska ske inom skälig tid efrer det att köparen märkt eller borde ha märkt
felet. Meddelande som lämnas inom 2 månader efter att det att köparen märkt felet
ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamation ska göras inom 3 år efrer leveransen.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet samt
begära skadestånd, begränsat. Kompensation ska inte utgå för den del där försäkringsersättning har betalats ut på hundens liv- och veterinärvårdsförsäkring, där sådan
finns. Säljarens skadeståndsansvar pga fel kan inte överstiga den kontant erlagda
köpeskillingen såvida inte svikligt förfarande hos säljaren kan påvisas eller det är fråga
om sådan följdskada som avses i 5 kap. 7 § 2 punkten skadeståndslagen (1972:207) .

7. VEDERLAG I FORM AV VALPKULL
Säljaren ska tillse att hunden har ett fullgott försäkringsskydd under den tid då
säljaren disponerar hunden för parning och valpning.
Säljaren disponerar tiken vid parning högst 3 veckor, vid valpning högst 3 veckor
före och upp till 10 veckor efrer valpning.
Säljaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som är erforderlig för att fa tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar, ska överlåtaren särskilt
underrätta köparen härom.
Säljaren disponerar även tik eller hanhund den tid som krävs för att utföra erforderliga hälsoundersökningar, samt prov/test, dvs sådana som krävs för registrering av
valpkull, ex HO-röntgen, ögonlysning, MH, VP etc.
Säljaren ska i god tid meddela köparen då tiken ska paras.
Köparen är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till säljaren.
För tik gäller avelsrätten 1 valpkull med 1 överlevande valp som uppnår 5 veckors
ålder. Tiken ska vara parad innan hon fyllt 5 år.
För hane gäller avelsrätten 3 valpkullar med 1 överlevande valp som uppnår 5 veckors
ålder per kull. Sista parningen ska ha skett innan hanen fyllt 5 år.
Säljaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övriga kostnader som därvid uppstår, samt kostnader som kan knytas
till aktuella registreringskrav för rasen, exempelvis hälsoundersökningar och MH,
VPetc.
Säljaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än
köparen. Rärtigheterna kan ej heller göras till föremål i samband med bodelning.
Avlider säljaren förfaller avelsrätten i sin helhet och kan ej göras gällande av den
avlidnes rättighetsinnehavare. Rättigheterna på hunden övergår då till köparen.
Avlider köparen och säljaren samt dödsbodelägarna är överens om att avtalet ska
fortsätta att gälla, ska en bilaga upprättas där det framgår vem som har övettagit
äganderätten till hunden och således även skyldigheten att hålla hunden tillgänglig
för säljaren så att denne kan utnyttja sin avelsrätt.
Vederlag i form av avelsrätt utgår inte om säljaren ensidigt avstår från valpkull/
valpkullar. Vederlag i form av avelsrätt utgår inte heller om hunden inte kan gå
i avel av veterinärmedicinska skäl eller om användning av hunden i avel innebär
brott mot SKKs regler.
Avlider hunden innan säljaren hunnit utnyttja sin avelsrätt till fullo ska köparen
ersätta säljaren med resterande 50 % av köpeskillingen.

8. ÅTERKÖP/LÖSEN AV AVELSRÄTT
Om köparen inte kan ha hunden kvar eller om köparen avlider, ska säljaren inom
30 dagar från det att meddelandet givits, återköpa hunden till kontant erlagd köpeskilling, det vill säga 50 % av hundens värde. Om säljaren avstår från återköp äger
köparen eller köparens dödsbo rätt att lösa avelsrättigheterna på hunden genom att
betala resterande 50 % av hundens värde till säljaren. Köparen/dödsboet är därefter
fri att sälja hunden vidare till utomstående part. Det ska tydligt framgå att säljaren
avstått återköp för att skadeståndsskyldigheten gentemot säljaren inte ska kunna
göras gällande.
Om köparen eller köparens dödsbo förhindrar säljaren att till fullo utnyttja sin
avelsrätt blir köparen/dödsboet skadeståndsskyldig gentemot säljaren i enlighet med
5 kap. 7 § SKL. Skadeståndet omfattar ersättning för hundens värde, ersättning för
erlagda kostnader samt ersättning för uteblivna intäkter.
Om parterna är överens om att rätten till valpkull eller parning inte ska tas ut ska
parterna träffa särskilt avtal om skälig kompensation för säljaren.

9. MERITERING
Säljaren ges rätten att vid max 3 tillfällen disponera hunden för meritering. Säljaren
har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/prov/tävling och högst
2 dagar därefrer. Samtliga kostnader hänförliga till meriteringen bekostas av säljaren.

10. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa rvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet
genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas kan rvisten prövas av Svenska
Kennelklubben, allmän domstol eller Allmänna reklamationsnämnden.

Säljarens ansvar för fel hos hunden är, då det gäller köparens krav på avhjälpande,

■ ÅTERKÖP ■ LÖSEN AV AVELSRÄTT
Datum

Återbetald/erlagd köpeskilling

Underskrift säljare

Underskrift köpare

