Lemmikkilinnun kauppakirja (sivu 1/2)
Kaupan osapuolet
Myyjä
Osoite

Postitoimipaikka

Postinumero
Sähköposti
Puhelinnumero
Ostaja
Osoite

Postitoimipaikka

Postinumero
Sähköposti
Puhelinnumero

Kaupan kohde
Laji (suomeksi)
Laji (tieteellinen nimi)
Kutsumanimi/-nimet
Syntymäaika ja -paikka
Sukupuoli

Koiras (1,0)

Sukupuolen tunnistustapa

DNA-testi

Naaras (0,1)

Ei tiedossa (0,01)

Vanhempien väritys

Linnun väritys

Käytös

Väritys
Tarvitaan vain A/I -liitteen
lajeilta, joille pakollinen

EU-todistuksen numero
Tunnisteen tyyppi

Umpirengas

Avorengas

Mikrosiru

Ei tunnistetta

Tunniste

Kauppaehdot
Kauppahinta

Hinta kirjaimin

Muut kaupan ehdot

Esimerkiksi erämaksun mahdolliset
tiedot tai rajoitukset pesittämiselle
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Lisätiedot
Erityistuntomerkit
Mahdolliset lääkitykset tai
erityisruokavalio
Muuta
Esimerkiksi näkyvät/piilevät viat tai hoidetut sairaudet

Kasvattajan tiedot
Kirjaa kasvattajan tiedot, jos tiedossa ja poikkeaa myyjästä

Omistusoikeuden siirtyminen
1.) Linnun omistus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu
2.) Ostaja hyväksyy linnun terveyskertomuksen, eritellyt viat, tunnisteiden oikeellisuuden ja erityisesti renkaan koon
ja merkinnät. Tämä on suoritettava, jotta myöhemmät vaatimukset sairauden hoidon ja esim. sukulaisuuksien
selvittämiseksi olisivat mahdollisia. Lintu tulee viedä eläinlääkärin tutkittavaksi 14 vuorokauden kuluessa
ostamisesta, jotta pykälä 3.) tulee voimaan.
3.) Jos lintu kuolee 28 vuorokauden aikana linnun ostamisesta ilman ostajasta johtuvaa syytä, saa ostaja
maksamansa rahat takaisin palauttamalla koskemattoman renkaan tai mikrosirun myyjälle ja esittämällä virallisen
kuolinsyyselvityksen (esim. EVIRA). Ostaja voi halutessaan saada samanarvoisen linnun menetetyn tilalle myyjän
tähän suostuessa. Laillinen vaade uuden linnun saamiseksi on kuitenkin mahdotonta ilman myyjän suostumusta.
4.) Pykälien 2.) ja 3.) ulkopuolisia vaateita myyjää kohtaan ei ole
5.) Myyjä vakuuttaa noudattavansa niin eläinsuojelullisia kuin lajinsuojelullisia lakeja, asetuksia ja säädöksiä. Linnun
siirtyessä ostajan omistukseen tulee hänen saada kaikki tarvittavat paperit linnun hallussapitoon.
6.) Suullisia erityisehtoja ei tähän sopimukseen sisälly
7.) Jos yksittäiset sopimuspykälät tulevat olemaan lain, asetuksen tai säännöksen vastaisiksi, niin silloin ne
menettävät merkityksensä. Kyseistä pykälää tulkitaan tällöin sopimuksen hengen mukaisesti.

Allekirjoitukset
Tästä kauppakirjasta on laadittu samanlaiset kappaleet ostajalle ja myyjälle.
Paikka ja aika
Myyjän allekirjoitus ja
nimenselvennys
Ostajan allekirjoitus ja
nimenselvennys
Ostajan ollessa alaikäinen huoltajan allekirjoitus

