TÕUKOERA OSTU-MÜÜGILEPING
Koer
ISANE

TÕUG
NIMI

EMANE

SÜNNIAEG

REGISTRINUMBER

MIKROKIIBINUMBER

EL lemmikloomapass nr ____________________________

Loomaarsti tõend:

______________________________
jah

ei
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eurot Käsiraha

Müügihind tasutud (Tähelepanu! Lepingutingimus 8)

eurot
täielikult

ühe ostja puhul, tuleb sõlmida lepingu lisa)

Müüja pangakonto nr ____________________________________
kokkulepitud järelmaks. Järelmaksu tasumise tähtpäev

Alandatud hind________________ Hinnaalanduse põhjus______________________________ Registreerimistunnistus üle antud
jah

Tehingu tingimused
1. Loovutusiga. Kutsikad peavad loovutamise ajal olema vähemalt
7 (seitsme) nädala vanused.
2. Registreerimistunnistus. Müüja annab registreerimistunnistuse
ostjale ilma eritasuta üle üheaegselt omandiõiguse üleminekuga ostjale.
3. Tehinguga ühenduses antud teave. Ostja avaldab, et on koera
üle vaadanud ja nõustub ta vastu võtma sellises seisundis nagu ta on.
Müüja kinnitab, et on rääkinud teadaolevaist koera vigadest, tõus
esinevatest pärilikest haigustest, koera pärilikust eelsoodumusest
saada neid vigu ning nende asjaolude tähendusest. Müüja kinnitab, et
on andnud ostjale tõule vastavad hooldus- ja toitmisjuhendid. Müüja
vastutab antud teabe tõepärasuse eest p.7 toodu kohaselt. Müüja on
rääkinud järgmistest asjaoludest:

4. Segaverelisus. Kui koer eemaldatakse registrist segaverelisuse
tõttu, tagastab müüja müügihinna. Koer jääb ostja või müüja
omandusse vastastikusel kokkuleppel.
5. Peitmunandisus. Kui koeral tuvastatakse hiljem peitmunandisus,
tagastab müüja kolmandiku müügihinnast loomaarsti tõendi vastu või,
tõdedes ise peitmunandisuse, hiljemalt siis, kui koer saab aastaseks.
6. Nabasong. Nabasonga olemasolul loovutushetkel maksab
müüja lõikuse- ja ravikulud.
7. Varjatud vead. Kui koeral ilmneb loovutamise järel haigus või
mõni muu oluline viga, mis on koeral varjatud kujul olnud
juba loovutushetkel, on ostjal õigus vea alusel nõuda hüvitust, kui
koer ei ole p.3 mainitud andmetele vastav, müüja on jätnud
rääkimata sellistest temale teada olevatest asjaoludest, millistel oli
tehingu otsustamise seisukohast oluline tähtsus.

ei

Ostja peab müüjale teatama veast mõõduka aja, üldiselt 14
päeva jooksul vea avastamisest. Lisaks on ostjal õigus tehing üles
öelda, kui loomaarst hiljemalt kolmandal päeval koera loovutamisest
tunnistab koera püsivalt haigeks.
8. Omandiõiguse üleminek. Omandiõigus säilub müüjal kuni
müügihinna täieliku tasumiseni. Müüjal on õigus tehing tühistada, kui
ostja ei maksa koera hinda kokkuleppe kohaselt.
9. Järelmaks. Kui koer müüakse nii, et hind või osa sellest
makstakse loovutamise järel hiljem, tuleb tingimused lepingus ära
näidata ja lisaks võidakse teha eraldi järelmaksuleping.
10. Suuline leping. Käesolevale kirjalikule lepingule lisaks ei ole
tehtud suulist lepingut.
11. Lahkarvamuste lahendamine. Lahkarvamused lahendatakse
ostja ja müüja vahelistel läbirääkimistel, läbirääkimistel
kokkuleppe mittesaavutamisel seadusega sätestatud korras.
12. Lisatingimused.
Lepingu
pooled
võivad
kokku
leppida
lisatingimustes,
mis
puudutavad
muuhulgas
koerale
silma-,
puusaliigeste- ning muude uuringute tegemist või müüja õigust koera
tagasi osta, kui ostja tahab koerast loobuda. Lisatingimused lepitakse
kokku kirjalikult käesoleva lepingu lisana. Lisatingimused ei tohi
kujuneda ostja seisukohalt ebaõiglaseks.

Allkirjad
Müüja

_____

Ostja

Aeg ja koht:______________________________________________

Käesolevaga tõendame omandiõiguse üleminekut müüjalt ostjale
Müüja

Ostja___________________________________________________

Aeg ja koht_______________________________________________
Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele.
Pärast omandiõiguse üleminekut tuleb sellest viivitamatult teavitada Eesti Kennelliidu bürood.

Juhiseid müüjale
1.
2.
3.
4.
5.

Lepingupooled peavad lähtuma heast koerapidamistavast ning
järgima Eesti Kennelliidu koerapidamist ja –kasvatust
puudutavaid põhimõtteid ja eestkirju ning Eesti Vabariigi seadusi.
Koera/kutsikat ei müüda/loovutata teadlikult katseloomadeks.
Koera/kutsikat ei müüda/loovutata vahendajatele.
Täida lepingu blankett hoolikalt kõikides osades.
Veendu, et ostja tutvub tehingu tingimustega ja mõistab nende
sisu ning tähendust.

6.
7.
8.

Avalda ostjale sulle teadaolevad koera vead, samuti antud
koeratõus esinevad eelsoodumused
probleemidele ja
haigustele.
Anna ostjale kirjalikud toitmis-, hooldus- ja vaktsineerimisjuhendid. Erguta teda koeraga aktiivselt tegelema
Tutvusta ostjale võimalusi astuda Eesti Kennelliidu ja/või
tõuorganisatsiooni liikmeks.

Juhiseid ostjale
1.

2.
3.
4.
5.

Lepingupooled peavad lähtuma heast koerapidamistavast
ning järgima Eesti Kennelliidu koerapidamist ja –kasvatust
puudutavaid põhimõtteid ja eestkirju ning Eesti Vabariigi
seadusi.
Koera/kutsikat ei müüda/loovutata teadlikult katseloomadeks.
Koera/kutsikat ei müüda/loovutata vahendajatele.
Tutvu hoolikalt eeltoodud tehingutingimustega.
Selgita müüjalt välja teadaolevad koera vead ja ta eelsoodumused antud tõus esinevatele vigadele ja haigustele.
Vaata tehingu tingimuste p.3.

6.
7.

8.

Palu müüjalt koera toitmis-, hooldus- ja vaktsineerimisjuhendid.
Pea meeles, et kutsikas, kelle oled hankinud, on alles
koeraeelik. Sellele, milliseks ta täiskasvanuna kujuneb,
avaldab lisaks pärilikkusele mõju ka ümbritsev keskkond ja
toitmine.
Koera omamine toob kaasa ka vastutuse. Hoolitse oma koera
eest hästi ja täida koerapidamise eeskirju ning määrusi.

