OSAMAKSUSOPIMUS
Käyttämällä tätä lomaketta sitoudun siihen, että pentu/pennut ovat
rekisteröity Suomen Kissaliittoon.
Allekirjoittanut ostaa allamainitulta myyjältä osamaksulain (91/1966), kauppalain (355/1987) ja kuluttajansuojalain (38/1978) määräämin edellytyksin tässä sopimuksessa mainitun kissan mainituin ehdoin.
MYYJÄ
Nimi

Puhelin

Jakeluosoite, postinumero ja –toimipaikka

Sähköposti

OSTAJA
Nimi

Puhelin

Jakeluosoite, postinumero ja –toimipaikka

Sähköposti

Yhdistys

Yhdistys

Henkilötunnus

KISSA
Nimi

Rekisterinumero

Rotu

Syntymäaika

Tunnistusmerkintä

Väri

EMS-koodi

MAKSUT
Myyntihinta

Maksettavaksi jää

Käsiraha

Eräpäivät ja osamaksuerät:
1.
e, eräpäivä
.
.20
2.
e, eräpäivä
.
.20
3.
e, eräpäivä
.
.20
Pankkitili, jolle osamaksuerät suoritetaan:

4.
5.
6.

e, eräpäivä
e, eräpäivä
e, eräpäivä

.
.
.

.20
.20
.20

Käsiraha kuitataan samalla maksetuksi. Kaupasta ei peritä korkoa eikä muita kuluja.
OSAMAKSUEHDOT
1.
Sovellettavat lait. Ostajan ja myyjän välisissä suhteissa noudatetaan kuluttajansuojalakia (38/1978), kauppalakia (355/1987) sekä osamaksukaupasta annettua lakia (91/1966), niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
2.
Muut kauppaehdot. Kaupan muista ehdoista on sovittu erillisessä, Suomen Kissaliitto ry:n vahvistamalle lomakkeelle tehdyssä kauppasopimuksessa
3.
Omistuksenpidätys. Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun kissaan kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.
Ostajalla ei ole sopimuksen voimassaoloaikana oikeutta myydä, pantata tai muuten luovuttaa kissaa.
4.
Kissan virheet. Ostajan kissassa havaitsemien virheiden ilmoittamisesta on sovittu erillisessä, Suomen Kissaliiton vahvistamalle lomakkeelle
tehdyssä kauppasopimuksessa.
5.
Vahingonvastuu. Ostaja sitoutuu hoitamaan huolellisesti tämän sopimuksen tarkoittamaa kissaa ja vastaa kaikesta myytyä omaisuutta kohdanneesta, myös tapaturman aiheuttamasta vahingosta.
6.
Viivästyskorko. Erääntyneille ja maksamattomille osamaksuerille ostajan on maksettava vuotuista viivekorkoa, joka ylittää 7:llä prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan Suomen pankin vahvistaman viitekoron sekä perimiskulut.
7.
Takaisinotto. Myyjällä on sopimuksen nojalla oikeus periä koko jäljellä oleva saatava tai oikeus saada kissa takaisin, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muuten rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Myyjä voi vedota oikeuteensa maksuviivästyksen osalta vain, jos
a. maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen
sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luottohinnasta tai käsittää myyjän koko jäännössaatavan.
b. ostajan muu sopimusrikkomus on olennainen.
Jäljellä olevan saatavan erääntyminen raukeaa, jos ostaja on, viivästymistapauksessa neljän viikon ja rikkomustapauksessa kahden viikon
kuluessa suorittanut maksamatta olevan määrän korkoineen ja kuluineen tai oikaissut muun sopimusrikkomuksen, eikä silloin, kun maksun
viivästyminen johtuu ostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä
viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi myyjälle ilmeisen kohtuuton. Myyjän vaatiessa koko maksamatonta saatavaa
suoritettavaksi myyjän saatava lasketaan kuluttajasuojalain mukaisesti.
8.
Maksulaiminlyöntien rekisteröinti. Myyjällä on oikeus ilmoittaa kuluttajasuojalain 7 luvun tarkoittama maksulaiminlyönti rekisteröitävaksi luottotietoyhtiöön.
9.
Osoitteen muutos. Ostajan on heti ilmoitettava myyjälle osoitteensa muutoksesta.
10.
Luoton maksaminen. Ostajalla on oikeus suorittaa luottonsa sovittua aikaisemmin.
11.
Tilitys. Kissaa takaisin otettaessa suoritetaan tilitys kuluttajansuojalain 7 luvussa 17 § 3 mom. tarkoitetulla tavalla. Osamaksutilitysten toimittamisessa toimivaltainen viranomainen on ostajan asuinpaikkakunnan tai kissan sijaintipaikkakunnan ulosottomies. Ostajan on korvattava myyjälle kissan takaisin ottamisesta aiheutuvat välttämättömät kulut.
12.
Toimitusmaksu. Ostaja maksaa pankkien osamaksuerien välittämisestä perimät toimituskulut. Ostajan on maksettava myös aiheellisista maksumuistutuksista ja saatavan perimisestä aiheutuvat kulut.

Paikka ja aika

Myyjän allekirjoitus ja
nimenselvennös

Paikka ja aika

Ostajan allekirjoitus ja
nimenselvennös

Tästä sopimuksesta on molemmilla sopijapuolilla oma kappaleensa.
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