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Uros    ☐ Naaras    ☐ 

Kotilemmikiksi ☐ 

KAUPPASOPIMUS 

KASVATTAJA 

Kissala Lisenssi nro. Kasvattaja Puh. Nro.  Sähköposti 

     

Osoite Posti nro. Valtio 

   

MYYJÄ  (kasvattaja tai henkilö, jolla on valtuudet tehdä kauppa) 

Nimi Puh. nro Sähköposti 

   

OSTAJA 

Nimi Puh. nro Sähköposti 

   

Osoite Posti nro. Valtio 

   

Pentu 

Pennun nimi Rekisteri nro. Sirunumero. EMS-koodi 

    

Pennun sukupuoli 
 

Pennun syntymäpäivä 

 

PENNUN VANHEMMAT 

Pennun isän nimi ja titteli Rekisteri nro. EMS-koodi 

   

Pennun emon nimi ja titteli Rekisteri nro. EMS-koodi 

   

PENNUN MYYNTI 

Täyshinta Kotilemmikin hinta Myyntihinta Varausmaksu Vielä maksettava 

     

Varausmaksu maksetaan  

Pankkitiedot  

Pentu myyty 
 

Pennun tiedossa olevat viat  

 

Tilille    ☐ Käteisellä    ☐ Muu ☐ 

Jalostukseen   ☐ 
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KAUPPAEHDOT 

1. LUOVUTUS 

1.1. Pentujen tulee olla luovutettaessa vähintään 14 viikon ikäisiä 

1.2. Luovutusikäinen pentu painaa vähintään 1kg 

1.3. Luovutukseksi on kissa sirutettu, rokotettu (x2+rabbies), madotettu kahdesti, eläinlääkärin tarkistettu ja 

rekisteröity. Seuraavat rokotepäivät merkitty rokotuskorttiin tai Eu-passiin.  

1.4. Pentu omistaa rotutodistuksen. 

 

2. ROTUTODISTUS 

Todistuksen ostaja saa: 

☐ Luovutuksella 
☐ Koko myyntihinnan maksamisen jälkeen      
☐ Kastrointi / sterilisointi todistuksen esittämisen jälkeen  
  

3. PENNUN MYYNTI KOTILEMMIKIKSI  

3.1. Pentu myyty kotilemmikin alennuksella. Alennus velvoittaa ostaja kastroimaan / sterilisoimaan kissan.  

3.2. Maine Coon kissat suositellaan leikata 1.5-2 vuoden ikäisenä. Alle vuoden on kielletty leikata (paitsi 

terveydellisistä syistä)  ja alle 1.5 vuoden omalla vastuulla. Eläinlääkärintodisteita leikkauksesta odotetaan 

viimeistään 2.3 vuoden iässä. 

3.3. Muut rodut suositellaan sterilisoimaan / kastroimaan vuoden ikäisenä. Alle 10 kuukauden ikäisenä kielletty, paitsi 

terveydellisistä syistä. Eläinlääkärintodisteita leikkauksesta odotetaan viimeistään 1,5 vuoden iässä. 

3.4. Kotilemmikiksi myyty kissanpentu katsotaan steriloiduksi/kastroiduksi vasta todisteiden esittämisen jälkeen. 

3.5. Kotilemmikiksi myyty pentua ei ole ostajalla oikeus käyttää jalostustoiminnassa (astuttaa / antaa astutettaviksi)  

3.6. Ostajalla on vuoden mittainen oikeus maksaa puuttuva osa jalostuskissan hinnasta. Kasvattajalla on oikeus 

kieltäytyä. Yli vuoden ikäisellä kissalla toive ei toteudu terveydellisistä syistä. 

 

4. KOTILEMMIKIN JALOSTAMINEN ILMAN LUPAA 

4.1. Ilman lupaa jalostuksessa käytetystä pennusta ei enää ole mahdollista maksaa jalostusoikeudesta.  

4.2. Ilman lupaa jalostuksessa käytetystä kissasta ostaja maksaa kasvattajalle moraalivahingon. 1000€ jokaisesta 

syntyneestä pennusta, mikäli myyty kissa on uros. 2000€ jokaisesta naaraskissan pennusta. Leikkaus velvollisuus 

säilyy, laiminlyönnistä maksaa ostaja kasvattajalle vielä lisäksi 3000€ moraalisen vahingon.  

 

5. KOTILEMMIKIN JALOSTAMINEN 

5.1. Kasvattajan ja ostajan yhteisellä sopimuksella lemmikiksi myytyä kissanpentua voidaan käyttää jalostukseen. 

5.2. Lemmikin kasvattamisen yhteydessä kasvattaja ja ostaja tekevät sopimuksen siitä. 

5.3. Sekä ostajalla että kasvattajalla on oikeus peruuttaa kotilemmikin jalostaminen milloin tahansa. 

5.4. Kotilemmikin jalostaminen on sallittu vain kissanpennun kennelin kautta. Eli kasvattaja tekee kaikki jalostukseen 

liittyvät päätökset (kumppanin valinta, terveystarkastukset, näyttelyt, pentujen hinnat jne.) 

5.5. Kotilemmikin jalostamisesta kasvattaja maksaa ostajalle korvauksen, jonka suuruus riippuu kissan sukupuolesta ja 

siitä, mitä jalostukseen liittyviä kustannuksia ostaja maksaa. 

5.6. Kotilemmikin jalostuksen päätyttyä jatkuvat lemmikiksi myydyn kissan tavanomaiset sopimusehdot. 

5.7. Ostajalla on kaksi kuukautta aikaa kissan sterilointiin/kastroimiseen lemmikin kasvatuksen päätyttyä. 

5.8. Ostaja vahvistaa, että hän ilmoittaa kasvattajalle ennen kuin päättää kissan steriloinnista/kastroinnista. 

 

6. PENNUN MYYNTI JALOSTUKSEEN 

6.1. Pennun myynti jalostukseen vain rekisteröityyn kasvatukseen.  

6.2. Mikäli ostajalla ei vielä ole rekisteröityä kennelia, sopii myös jäsenyys ja kasvattajanimihakemus Fennica Cattus -

rotukissayhdistykselle viimeistään jalostusoikeuden hinnan maksamiseen. 

6.3. Kaikki jälkeläiset ovat rekisteröitävä. 
6.4. Lisäehdot siitoskissan myynnistä asiaankuuluvassa sopimuksen liitteessä. 
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7. PENNUN MYYNTIHINTA 

7.1 Pennun myyntihinnassa on huomioitu kaikki kissanpennun tunnetut virheet. 

7.2 Osamaksun yhteydessä aikataulu ja ehdot sopimuksen liitteenä. 

7.3 Jalostusoikeutetusta kissasta ostaja maksaa täyden hinnan, lemmikiksi myytävälle kissanpennulle koskee 

hinnanalennus. 

7.4 Kotilemmikiksi myydyn kissanpennun myyntihinta alennetaan täydestä hinnasta, mikäli kissa 

steriloidaan/kastroidaan. 

7.5 Mikäli lemmikiksi myytyä kissanpentua ei ole steriloitu/kastroitu määräaikaan mennessä tai todisteita ei ole 

toimitettu, alennus vanhenee ja täysi hinta astuu voimaan. Ellei kasvattaja toisin sano. 

7.6 Täysi hinta, joka tulee voimaan automaattisesti, ei oikeuta kissaa jalostukseen, elleivät kaikki 6 kohdan 

edellytykset täyty. 

 

8. OMISTUSOIKEUS 

8.1 Omistusoikeus säilyy kasvattajalla, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan (kohdassa 7.5 mainituin 

ehdoin) 

8.2 Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei maksa kissan hintaa sopimuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa 

maksettuja rahoja ei palauteta ja kissa kuuluu palauttaa. 

 

9. ILMOITAMISVELVOLLISUUS  

9.1 .Ostaja vahvistaa, että hän on antanut oikeat tiedot kissan tulevista elinoloista. 

9.2 Ostaja on velvollinen ottamaan yhteyttä kasvattajaan, jos hän syystä tai toisesta joutuu luopumaan kissasta. 

9.3 Kissan myyminen, hävittäminen, luovuttaminen tai luovuttaminen on ehdottomasti kiellettyä ilmoittamatta siitä 

kasvattajalle ennen sopimusehtojen täyttämistä (sterilointi/kastraatio). 

9.4 Kasvattajalla on etuosto-oikeus ostaa kissa takaisin omalla tarjouksellaan 

 

10. PENNUN TERVEYS 

10.1  Ostajalla on oikeus pyytää omalla kustannuksellaan lääkärintodistus ja lisärokotteet tai DNA-testit. 

10.2  Ostajalla on oikeus tehdä kissanpennulle erilaisia virustestejä omalla kustannuksellaan 7 päivän sisällä. 

10.3  Jos kissanpennulle kehittyy 14 päivän kuluessa luovutuksesta jo luovutushetkellä piilossa ollut sairaus tai muu 

merkittävä vika, ostajalla on oikeus vaatia kuittien perusteella korvausta kissanpennun myyntihintaan asti. 

10.4  Piiloutunut napatyrä, leikkauksen ja hoidon kustannukset maksaa kasvattaja; myöhemmistä tapauksista vastaa 

ostaja omilla kustannuksilla.  

10.5  Jos toinen kives ei putoa, kasvattaja maksaa leikkauksen hinnan ja normaalihinnan erotuksen. 

10.6  Korvaus maksetaan vain, jos ostaja on käynyt kouluttajan suosittelemalla klinikalla. 

10.7  Geneettisten sairauksien tapauksessa kasvattaja antaa kolmen vuoden takuun.  

10.8  Takuu koskee vain kasvattajasta riippuvaisista (ennaltaehkäiseviä / tutkittavia) sairauksia. 

10.9  Geneettisen sairauden sattuessa kasvattaja korvaa aiheuttaman moraalisen vahingon uudella vastaavalla 

kissanpennulla lääkärin antaman todistuksen perusteella. 

10.10 Eläinlääkärikulut ovat kissan hankintaan kuuluvia väistämättömyyksiä, joten kasvattaja ei korvaa 

kasvatustoiminnasta riippumattomia sairauksia eikä kuljetuskustannuksia. 

10.11  Ostaja vahvistaa, että hän on tutustunut rodulle ominaisiin riskeihin. 

10.12 Ostaja on velvollinen vierailemaan eläinlääkäriä säännöllisesti tarkastaakseen kissan terveyden. 

10.13 Ostaja on velvollinen antamaan kissalle säännöllisesti matolääkettä ja rokottamaan vaatimusten mukaisesti. 

10.14 Kissalle tarvittaessa lääkinnällisen hoidon laiminlyönti on ehdottomasti kiellettyä ja siitä rangaistaan 

eläinsuojelulain mukaan! 

 

11. ERIMIELISYYDET 

11.1 Erimielisyydet ratkaistaan ostajan ja myyjän välisillä neuvotteluilla, mieluiten sähköpostitse. 
11.2 Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen laissa säädetyssä menettelyssä. 
11.3 Osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. 
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12. SOSIAALINEN MEDIA; KUVAT& VIDEOT 

12.1 Ostaja on velvollinen lisäämään pennun koko nimen yhdessä kennelin nimen kanssa tai 

#catteryofmelidana kaikkiin julkisesti sosiaaliseen mediaan ladattaviin kuviin ja videoihin. 

12.2  Yksityisillä tileillä velvoite puuttuu 

12.3 Ostaja on velvollinen lähettämään myyjälle vähintään 2 kuvaa kissanpennusta, kunnes se täyttää 

vuoden. 

12.4  Kasvattajalla on kaikki oikeudet kissanpentuina otettuihin kuviin ja videoihin sekä ostajan lähettämiin tai 

julkisesti nettiin ladattuihin kuviin ja videoihin. 

 

13. LIITTEET 

Tämän sopimuksen lisäksi on solmittu:  
☐Jalostusoikeuden sopimus                ☐ osamaksu sopimus 
☐Kotilemmikin jalostamisen sopimus   ☐ Suullinen sopimus 
 

14. LISÄEHDOT 

14.1 Ostaja vakuuttaa, että hän on tutkinut kissan ja suostuu ottamaan sen vastaan siinä kunnossa kuin se on. 

14.2  Kasvattaja vahvistaa kertoneensa tiedossa olevista virheistä. 

14.3  Kasvattaja vahvistaa, että hän on antanut ostajalle asianmukaiset hoito- ja ravitsemusohjeet. Kasvattaja 

on vastuussa näiden tietojen oikeellisuudesta. 

14.4  Viljelijä suosittelee vahvasti märkäruokien välttämistä. 

14.5  Ostaja takaa kissalle tarvittavat kiipeily-, leikki-, piilo- ja liikkumismahdollisuudet, laadukkaan ruoan, 

puhtaan veden ja hiekkalaatikon. 

14.6  Ohjeiden noudattamatta jättäminen vapauttaa kasvattajan kokonaan ohjeiden noudattamatta 

jättämiseen liittyvästä vastuusta. 

 

Ostajan nimi Allekirjoitus Päivämäärä 

   

Myyjän nimi Allekirjoitus Päivämäärä 

   

 


