Tingningsavtal
för raskatt med SVERAK-stamtavla
Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten
lämnat ett anbud som den andra parten accepterat). Generellt gäller
att man måste vara 18 år, dvs myndig, för att ingå avtal.

SVERAK tolkar inte lagen vid tvistemål mellan köpare/säljare
(SVERAK-uppfödare). SVERAK agerar inte - och företräder inte
enskilda personer - i civilrättsliga tvister.

Rättsförhållandet mellan säljaren och köparen regleras enligt
Avtalslagen, Köplagen och/eller Konsumentköplagen.
Konsumentköplagen gäller när en privatperson (som är att anse som
konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som
näringsidkare). Konsumentköplagen är tvingande och kan inte
avtalas bort. Eventuell tvist rörande Konsumentköplagen behandlas
främst av kommunal konsumentvägledningen och/eller Allmänna
Reklamationsnämnden, ARN. Tvister som inte lösts på något av de
nämnda sätten behandlas av allmän domstol, tingsrätten.

Alla av SVERAK stambokförda katter går att hitta i FindUs http://stambok.sverak.se/. Eventuell avelsrestriktion (”Avelsförbud”
och liknande) ska vara inregistrerad i SVERAKs stambok och vara
utskriven på gällande katts stamtavla för att beaktas av SVERAK.
I FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring samt
SVERAKs grundregler finns regler rörande försäljning och överlåtelse
av katt och SVERAK-uppfödare ska känna till och följa dessa. Senast
30 dagar efter överlåtelse ska undertecknat ägarändringsintyg
insändas till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.

Katt
Kattens namn

Reg.nr

Ras och färg (EMS-kod)

Född

Kön

Kattens far

Ras och färg (EMS-kod)

Reg.nr

Kattens mor

Ras och färg (EMS-kod)

Reg.nr

Ev ID-nr

Hane

Hona

Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt. Annan information om överlåten katt (exempelvis påvisbar defekt eller andra kända fel)

Om defekt som inte har angetts i detta avtal upptäcks hos katten före leverans och detta styrks av uppfödaren och/eller veterinär har köparen
rätt att häva detta avtal och återfå handpenningen. Vid oenighet mellan uppfödaren och köparen om defekt eller fel föreligger eller inte ska
uppfödaren bekosta veterinärbesök.

Köpeskilling och överenskommelse om leverans
Köparen har enligt Konsumentköplagen rätt att avbeställa katten före leveransen men är då skyldig att ersätta säljaren. I detta avtal har
överenskommits att ersättning ska utgå med högst 15 % av försäljningsbeloppet. Avtalet anses därefter vara hävt.
Om köparen underlåtit att hämta katten vid senaste leveransdatum – såvida ingen annan skriftlig överenskommelse träffats med uppfödaren –
anses detta avtal vara hävt och handpenningen tillfaller uppfödaren.
Kattens försäljningspris

varav handpenning

Summa SEK

Summa SEK

Hel köpeskilling erläggs senast

Leverans/hämtning av tingad katt sker
Erlagd datum

Tidigast datum

Dock senast datum

Säljarens kvittens är samtidigt kvittens på eventuell mottagen handpenning.

Uppfödare/säljare
Namn

Pers.nr

Gatuadress

Tel.nr 1

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Ny ägare/köpare
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Namn

Pers.nr

Gatuadress

Tel.nr 1

Postnr och postadress

Tel.nr 2

E-postadress

Medlemskap i SVERAK-klubben

Tänk noga igenom försäljning/köp av denna katt innan ni undertecknar och tar emot/betalar handpenning.

Med detta avtal, som noga har genomlästs och av vilket säljare och köpare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

