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Löytöeläinkoti Käpälämäki

LÖY TÖ E LÄIM EN K A U P PA K I R J A
Eläinsuojelulain (4.4.1996/247) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan
tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seuraja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä
vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä eläin.

MYYJÄ
Yrityksen nimi: Löytöeläinkoti Käpälämäki

Y-tunnus: 1392334-9

Osoite: Honkalankulmantie 162

Puhelinnumero: 046 878 9196

Postinumero ja toimipaikka: 31630 Minkiö
Sähköpostiosoite: posti@kapalamaki.net

OSTAJ A
Nimi:

Henkilötunnus:

Osoite:

Puhelinnumero:

Postinumero ja toimipaikka:
Sähköpostiosoite:

M Y Y T ÄV Ä ELÄIN
Laji
Rotu
Nimi
Sukupuoli
Ikä (arvio)
Väri
Eläimen saamat hoidot

□ Rokotus
□ Sirutus

□ Madotus
□ Sterilisaatio / kastraatio
Eläinlääkäri ja pvm:

□ Muut hoidot:
Todetut sairaudet

Muuta huomioitavaa

____________________

______________________________________
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K AU PAN EHDO T
ELÄIMEN KUNTO:
Ostaja on tarkastanut eläimen ja hyväksyy sen siinä kunnossa, kuin se on kaupantekohetkellä. Myyjä vakuuttaa kertoneensa kaikki tiedossaan olevat eläintä koskevat tiedot,
joilla voi olla merkitystä ostajan kaupantekopäätökseen. Uuden omistajan tulee varautua,
että eläimellä voi myöhemmin ilmetä sairauksia, joita ei löytöeläinkodissa havaittu.
Löytöeläinkoti ei ole vastuussa eläimen piilevistä sairauksista, tartuntataudeista tai
käytösongelmista. Jos eläimellä ilmenee tarttuva tauti tai sairaus, asiasta tulee viipymättä
ilmoittaa löytöeläinkotiin.

OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS:
Eläimen omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle kaupantekohetkellä. Löytöeläinkodin
vastuu eläimestä päättyy tässä sopimuksessa mainittuna kaupantekopäivänä ja siirtyy
kokonaisuudessaan eläimen uudelle omistajalle. Eläimen mukana luovutetaan sen
mahdollinen rokotuskortti ja muut viralliset paperit. Uusi omistaja ei saa luovuttaa
tai myydä eläintä eteenpäin ilman löytöeläinkodin lupaa. Mikäli eläin palautuu löytöeläinkodille, maksettua kauppasummaa ei palauteta, vaan se kattaa eläimen löytöeläinkodille
aiheuttamat kulut.

ELÄIMESTÄ HUOLEHTIMINEN:
Eläimen uusi omistaja sitoutuu holehtimaan eläimestä, sen ruokinnasta, terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista eläinten oikeuksia ja eläinsuojelulakia (4.4.1996/247)
noudattaen. Uusi omistaja sitoutuu huolehtimaan eläimen rokotuksista ja madotuksesta
säännöllisesti ohjeistuksen mukaan. Suosittelemme leikkaamattoman eläimen
kastrointia / sterilointia mahdollisimman pian, viimeistään eläimen täytettyä 11kk.
Löytöeläinkodista otetulla eläimellä ei saa teettää pentuja tai käyttää urosta
astuttamiseen. Mikäli eläintä ei ole sirutettu, suosittelemme mikrosirun hankkimista
tunnistamisen helpottamiseksi. Yllä mainittujen toimien kustannuksista vastaa
eläimen uusi omistaja, ellei toisin ole sovittu.
Taajama-alueella kissat ja koirat on pidettävä kytkettyinä.

YHTEYDENPITO UUDEN OMISTAJAN JA LÖYTÖELÄINKODIN VÄLILLÄ:
Uuden omistajan toivotaan kertovan eläimen kuulumisista säännöllisesti.
Löytöeläinkodilla on oikeus kysyä eläimen kuulumisia. Uusi omistaja sitoutuu
ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta löytöeläinkodille.

Löytöeläimen kauppakirja

Sivu 3 / 3

Löytöeläinkoti Käpälämäki

K AU P PA HIN TA
Kauppahinnaksi on sovittu __________euroa. Hinta sisältää ALV 24%.

ALL E K I R J O ITUK SET
Tämä kauppakirja on tehty kahtena alkuperäisenä kappaleena, yksi myyjälle ja yksi ostajalle.

Paikka ja aika:		

_________________________________

_____ . _____ . __________

Myyjän allekirjoitus
ja nimenselvennys:		

________________________________________________________________

Ostajan allekirjoitus
ja nimenselvennys:		

________________________________________________________________
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