FINSKSTØVERFORENINGEN NORGE
EKSEMPEL PÅ KJØPSAVTALE
Det bekreftes at nedennevnte hund er solgt med tidsbegrenset garanti mht. følgende
defekter / sykdommer. Underbitt og / eller overbitt, hofteleddsdysplasi (HD),
testikkelmangel (ensidig og dobbeltsidig kryptochisme).
Hvis det hos nedennevnte hund blir påvist underbitt / overbitt, har kjøperen rett til å få
tilbakebetalt 1/3 av kjøpesummen. Hvis det blir påvist testikkelmangel har kjøperen rett
på å få tilbakebetalt halvparten av kjøpesummen. Blir det påvist at hunden har HD status
D eller E, har kjøperen rett til å få tilbakebetalt halvparten av kjøpesummen, så fremt
hunden ikke er levert med forsikring som innebefatter HD - forsikring. Det forutsetter at
hunden blir avlivet av veterinær med attest eller tilbakelevert oppdretter.
Reklamasjon må skje snarest etter at defekten/sykdommen er påvist, og senest innen
hunden har fylt 18 mnd. Reklamasjonen må skje ved rekommandert brev vedlagt
veterinærattest. Alle utgifter kjøperen har hatt etter at hunden ble hans eiendom, er
selgeren uvedkommende. For andre defekter/sykdommer som ikke er nevnt i denne
avtale, gjelder de bestemmelser en finner i kjøpsloven av 24 mai 1907.
Hundens rase: Finsk Støver

Fødselsdato: ……………………………………………..

Hunden sitt navn: ………………………………………………………………………………………..
Reg. nr: …………………………………. Kjønn: ……………………………………………………….
Fars navn og reg. nr: ……………………………………………………………………………………
Mors navn og reg. nr: …………………………………………………………………………………..
Hunden leveres med helseattest i fra veterinær:

Ja / Nei (Stryk det som ikke passer).

Hunden leveres forsikret og ny eier kan overta denne uten karenstid: Ja / Nei
Kombinasjonen er anbefalt / godkjent av avlsrådet for Finsk Støver: Ja / Nei
Pris for hund kr. …………………. Blir å betale ……………………………………………………
Sted ………………… Dato ……….. Selger/oppdretter ………………………………………….
Som kjøper av ovennevnte hund erklærer jeg meg innforstått med kjøpsavtalen og de
bestemmelser som gjelder, hvis det skulle vise seg at hunden har defekter av den art som
er nevnt.
Sted ………………… Dato ……….. Kjøper/eier ……………………………………………………

Forståelsen og oppfyllelsen av denne kjøpsavtalen og eventuelt senere tilegg til avtalen, er
Finskstøverforeningen og avlsrådet uvedkommende. Avtalen undertegnes i to
eksemplarer, hvorav selger/oppdretter og kjøper/eier beholder ett eksemplar hver.
Utskriftsversjon av eksempel på kjøpsavtale ligger på FFN’s hjemmeside.

