
 

SOPIMUS KISSAN KAUPASTA 
Tällä sopimuksella myyty kissa on rekisteröity Kissaliittoon ja tie-

dot voi tarkistaa osoitteesta http://kissat.kissaliitto.fi/kissat 
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KISSA 
Nimi 
      

Syntymäaika 
      

Sukupuoli 

 uros  naaras 
Rekisterinumero 
      

Tunnistenumero 
      

Rotu 
      

Väri/Ryhmä 
      

EMS-koodi 
      

Todistukset 

 Napatyrättömyydestä 
 Kivesten laskeutumi-

sesta 
 Pentutarkistuslomake 
 Eläinlääkärin tarkastama   
 Muu: 

Rokotus/Tehoste 
 

/  Kissarutto 
/  Kissaflunssa 
/  Rabies 
/  Muu:       

 

Kasvattaja (ellei sama kuin myyjä) 

      
Kissan taso 

 lemmikki  näyttely  kasvatus /siitos 
Kissa myyty steriloituna / kastroituna  

 

 

KISSAN VANHEMMAT 
Isä 
      

EMS-koodi 
      

Rekisterinumero 
      

Tunnistenumero 
      

Emo 
      

EMS-koodi 
      

Rekisterinumero 
      

Tunnistenumero 
      

 

MYYJÄ 
Nimi 
      

Yhdistys 
      

Osoite + postiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköposti 

      
 

OSTAJA 
Nimi 
      

Yhdistys 
      

Osoite + postiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköposti 

      
 

KAUPPA 

Kissa on myyty  käteisellä  osamaksulla (sopimus liitteenä).  Rekisterikirja luovutettu 

Myyntihinta 

      e 
Käsiraha 

      e 
Osamaksu 

      e 

 

LIITTEET 
Hoito-ohjeet  suulliset  kirjalliset 

 Kissanomistajan opas 
 Kissaliiton info 

Rekisterikirjaa ei luovutettu syy:       

Isän/Emon terveystodistukset 

/  FIV                /  FeLV  
/  PRA (ABY/SOM)   /  PKD (PER/EXO)  
/  GM1/GM2 (KOR)  /  HCM/R82OW (RAG)  
/  GM 2 (BUR)          /  GSD IV (NFO) 
/  HCM MCO/A31P (MCO) 
/  Valkoisen kissan kuulotodistus 

/  Muu______________________________ 
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KAUPPAEHDOT 
 

KISSA 
Nimi 
      

Syntymäaika 
      

Sukupuoli 

 uros  naaras 
Rekisterinumero 
      

Tunnistenumero 
      

Rotu 
      

EMS-koodi 
      

 

 
1. Kaupassa noudatetaan hyvää kauppatapaa ja voimassa olevia säädöksiä (Kauppalaki 355/1987, Kuluttajansuojalaki 38/1978, Osamak-

sulaki 91/1966) niiltä osin kuin ne soveltuvat kasvattajan ja ostajan väliseen kissan kauppaan. 
 
2. Luovutusikä. Pennun tulee olla luovutettaessa vähintään 12 viikon ikäinen ja yhden (1) kilon painoinen sekä sillä tulee olla sääntöjen 

mukainen rokotussuoja. Suomen Kissaliitto suosittelee vähintään 14 viikon luovutusikää. 
 
3. Rekisterikirja. Myyjä toimittaa rekisterikirjan ostajalle ilman eri maksua heti kun kauppahinta on kokonaan maksettu ja omistusoikeus on 

siirtynyt ostajalle. Myyjän velvollisuus on toimittaa luovutuksen yhteydessä PIN-koodi, jolla kissan omistajuus lunastetaan Omakissassa 
tai omistajanmuutosilmoitus Suomen Kissaliitto ry:lle viimeistään 1 kuukauden kuluessa omistajanmuutoksesta.  

 
4. Ilmoitusvelvollisuus. Ostaja vakuuttaa antaneensa totuudenmukaisia tietoja kissan tulevista elinoloista. Hänellä on velvollisuus ottaa 

yhteyttä myyjään, mikäli hän syystä tai toisesta joutuu luopumaan kissasta. 
 
5. Viat ja sairaudet. Myyjä vakuuttaa hyvän tavan mukaisesti ilmoittaneensa tiedossaan olevista kissan vioista ja sairauksista sekä sen 

perinnöllisistä taipumuksista saada olennaisia virheitä sekä näiden seikkojen merkityksestä. Myyjä vastaa antamiensa tietojen totuuden-
mukaisuudesta.  
Myyjän kertomat asiat:                                    jatkuu erillisessä liitteessä 
      
Ostaja ilmoittaa tarkistaneensa kissan ja hyväksyvänsä mahdollisuuden, että kissassa voi olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnyn-
näisiä vikoja ja sairauksia. 
 

6. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. Ostaja ilmoittaa tarkastaneensa kissan.  
  
 
7. Kivesvika ja napatyrä. (viat estävät kasvatuskäytön Suomen Kissaliitto ry:n rekisteröintisääntöjen mukaan) 

Jos eläinlääkäri toteaa siitoskäyttöön hankitun uroskissan, yleensä viimeistään kymmenkuisena, kivesvikaiseksi, tai jos kissalla ei myyn-
tihetkellä ole napatyrättömyystodistusta ja eläinlääkäri toteaa kissan napatyrän, yleensä viimeistään puolen vuoden iässä, sekä allekir-
joittaa tästä myyjälle esitettävän todistuksen, niin myyjä palauttaa kahden kuukauden kuluessa vian toteamisesta, kivesvikaisuuden ilme-
tessä vähintään 1/4 kauppahinnasta ja napatyrän ilmetessä myyjä maksaa leikkauksen ja hoidosta aiheutuneet kulut kuitteja vastaan tai 
osapuolten yhteisesti sopiman summan. 

 
8. Osamaksu. Jos kissa myydään siten, että kauppahinta tai osa siitä maksetaan luovutuksen jälkeen, kaupasta tehdään lisäksi erillinen 

osamaksusopimus Suomen Kissaliitto ry:n vahvistamalla lomakkeella.  
 
9. Erimielisyydet. Jos tästä kaupasta tulee erimielisyyksiä, kuluttajasuojalain mukaan osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua kuluttaja-

neuvojalta. 
 

10. Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista kirjallisesti. Kohdissa 5 ja 7 mainitsemattomat virheet käsitellään kuluttajansuojalain 5 
luvun mukaisesti, ellei tässä muuta ole sovittu. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Osapuolen lakisääteisiä oikeuksia tai 
velvollisuuksia rajoittava ehto on tehoton.  
Muut sopimusehdot  ovat erillisellä liitteellä  ovat alla olevat: 
 
 

  jatkuu erillisessä liitteessä 

                 

Paikka ja aika  Myyjän allekirjoitus ja  
nimenselvennys 

 Paikka ja aika  Ostajan allekirjoitus ja  
nimenselvennys 

Tästä sopimuksesta on molemmilla sopijapuolilla oma kappaleensa. 

 


