KÖPEKONTRAKT
PARTER
Säljare
Namn
Person/Organisationsnummer
Adress
Telefon
Köpare
Namn
Person/Organisationsnummer
Adress
Telefon

KÖPEOBJEKT
Hästen
Fullständigt namn
Födelseår
Passnummer
E chipnummer / ID nummer

Parterna har muntligen enats om att Hästen skall genomgå en veterinärbesiktning
Eftersom Hästen nu gått igenom en sådan besiktning har parterna enats om följande;
ÖVERLÅTELSE
Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Hästen på i detta avtal angivna
villkor.
LEVERANSDAG
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§1

Pris

Hästen överlåts för ett överenskommet pris om
varav ingår moms med 		

§2

kronor.

kronor.

Betalning

Betalning erläggs enligt följande:
alternativ 1
			 Hela köpeskillingen kontant denna dag.
eller
alternativ 2
		

§3

Äganderättsförbehåll m.m.

Äganderätten till Hästen övergår till Köparen först sedan full likvid erlagts.
Innan äganderätten enligt ovan har övergått har Köparen ej heller rätt att medicinera
eller på annat sätt veterinärbehandla Hästen.

§4

Överlämnande

alternativ 1
			 Köparen avhämtar Hästen (adress):
eller
alternativ 2
			 Säljaren levererar Hästen till Köparen på Leveransdagen.
			 Hästen skall levereras till (adress):
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§5

Riskens övergång

Risken för att Hästen skadas eller försämras övergår till Köparen;
vid Köparens avhämtning av Hästen: I och med att transportfordonets
lastlucka har stängts och låsts hos Säljaren,
eller
vid Säljarens leverans av Hästen: När Hästens sista hov lämnat
transportfordonet hos Köparen.
eller
för den händelse Hästen står kvar hos Säljaren; övergår risken samtidigt
som detta avtal är undertecknat av bägge parter.

§6

Veterinärbesiktning

Hästen är besiktigad för överlåtelse av veterinär
den
Veterinärintyget/n eller dess innehåll utgör ingen utfästelse från Säljarens sida om
Hästens skick.

§7

Säljarens upplysningar

Säljaren har per Överlåtelsedagen lämnat följande upplysningar om Hästen. Lämnade
upplysningar skall inte betraktas som garantier att Hästen är felfri från behandlande
skador/sjukdomar, utan utgör endast upplysningar om Hästens kända skador/sjukdomar.
Hästen har under Säljarens innehavstid – och såvitt Säljaren känner till vad avser tiden
dessförinnan – genomgått följande veterinärbehandlingar:

Hästen har såvitt Säljaren känner till behandlats av följande personer
(här ingår veterinärer, kiropraktor, massör etc.)
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Hästen har under Säljarens innehavstid – och såvitt Säljaren känner till vad avser tiden
dessförinnan – uppvisat följande skador, defekter eller symptom på skador däri inkluderat
eventuella röntgenfynd:

Hästen har, såvitt Säljaren känner till, fått följande regelbundna kontroller och friskvårdsbehandlingar;

Säljaren är medveten om att underlåtenhet att lämna korrekt information är att betrakta
som avtalsbrott.

§8

Hästens användningssätt

Säljaren har brukat Hästen på följande sätt (t.ex. tävlingshäst, dressyr, hoppning,
fälttävlan, promenadhäst etc.):

Detta utgör ingen garanti eller utfästelse att Köparen kan nyttja Hästen på samma sätt
eller i samma omfattning som Säljaren har gjort.
Hästen förvärvas för att främst användas på följande sätt (t.ex. tävlingshäst, dressyr,
hoppning, fälttävlan, promenadhäst, etc.):
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§9

Säljarens garantier

Säljaren garanterar att Säljaren är ensam och oinskränkt ägare till Hästen och att inga
hinder föreligger för att avlämna Hästen på avhämtningsdagen (motsvarande), samt att
Hästen ej heller på annat sätt är föremål för några säkerhetsrätter eller inskränkningar i
nyttjandet.
I övrigt lämnar Säljaren inga garantier av vilket slag det vara må däri innefattande
Hästens skick.

§ 10 Hästens skick
Parterna är medvetna om att Hästen utgör begagnad vara, varför den överlåts i befintligt
skick. Köparen har beretts möjlighet att före köpet noga undersöka Hästen. Köparen har
tagit del av bilagda veterinärintyg (särskilt uppräknade nedan). Parterna har avtalat
följande om det skick Hästen skall överlämnas: (endast ett av följande alternativ anges).
alternativ 1
Hästen överlåts i befintligt skick utifrån vad en omsorgsfull Köpare har anledning
att förvänta sig med hänsyn till Hästens ålder och bruk, pris, kända veterinärintyg
samt de upplysningar och garantier Säljaren lämnat i § 7, § 8, § 9 samt eventuell
friskrivning i § 11.
Om Köparen har avstått från att göra egen veterinärbesiktning på klinik före köpet,
äger Köparen ej rätt att göra gällande sådana fel och brister som borde ha upptäckts vid sådan normal och omsorgsfull veterinärbesiktning.
eller
alternativ 2 – (detta alternativ kan ej att nyttjas vid köp enligt konsumentköplagen)
Hästen överlåts i befintligt skick med total friskrivning för alla synliga och dolda fel.
Köparen godtar således Hästens skick och avstår med bindande verkan från alla
anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Hästen av vilket slag det vara
må. Köpeskillingen har fastställts med hänsyn härtill. Köparen har således ej rätt
att göra gällande några som helst fel och brister i Hästen (fullständig friskrivningsklausul).
Skulle alternativ 2 vara ikryssad och avtalet slutligen, enligt domstol, skall bedömas
enligt konsumentköplagen skall detta samtidigt innebära till att alternativ 1 är vald av
parterna.
Denna punkt skall ej tolkas som en lagvalsklausul.
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§ 11 Särskild friskrivning – Se anvisning i checklista
Säljaren friskriver sig från fel och/eller brister utgörandes av eller härrörande från lösa
benbitar och/eller s.k. kissing spines.
Därutöver friskriver sig Säljaren från ansvar för nedan angivna fel och brister hos Hästen
nämligen;

§ 12 Reklamation (denna punkt gäller ej vid konsumentköp)
Reklamerar Köparen inte inom sex månader från Leveransdagen, förlorar Köparen, om
inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse, rätten att åberopa felet Fel som
upptäcks efter denna reklamationsfrist anses således ej utgöra fel som åvilar Hästen per
Leveransdagen och får ej åberopas av Köparen.

§ 13 Försäkring
Köparen skall omedelbart eller inom två dagar från Leveransdagen teckna en A 1 för
säkring i Agria för Hästen grundad på besiktning enligt § 6, till ett belopp ej under
stigande köpeskillingen och gällande i minst sex månader från Leveransdagen. För det
fall att Köparen underlåter att teckna sådan försäkring förlorar Köparen rätten att erhålla
ersättning vid fel till den del och omfattning som sådan försäkring skulle ha täckt.

§ 14 I samband med detta köp överlämnas
Hästens pass
Veterinärintyg
Hästens registreringsbevis
Hästens mätintyg (ponny)
Språngsedel
Vaccinationsintyg

Handlingarna i original överlämnas i samband med att Hästen avhämtas eller levereras.
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§ 15

Övriga överenskommelser

§ 16

Avtalets innehåll och tolkning

Förkryssade och ifyllda alternativ gäller som avtalsinnehåll.
Ej förkryssade alternativ utgör inte avtalsinnehåll.
Ändringar i avtalet som gjorts för hand – såväl tillägg som strykningar – gäller som
avtalsinnehåll före tryckt text och förutsätter, för att vara giltiga, signatur vid varje
ändring.
Detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna d.v.s. vad Säljaren har sagt innan köpet
skall ej anses utgöra någon garanti eller utfästelse av något slag rörande Hästen.

§ 17

Tvister

Tvister i anledning av detta köp skall avgöras av allmän domstol. Om tvisten rör belopp
understigande två (2) prisbasbelopp ( 89 600 år 2017) skall tvisten avgöras av tingsrätt
som första och enda instans.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
							

Säljare

den

Köpare

Ovanstående köpeskilling/handpenning kvitteras härmed
Ort och dag som ovan

Säljare
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Bilagda veterinärintyg

Detta mallavtal är upprättats av advokat Carl-G Leissner. Agria friskriver sig från eventuellt ansvar vid helt eller delvis
nyttjande av texten.
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