KÖPEAVTAL FÖR HÄST
Följande avtalsvillkor ska tillämpas mellan å ena sidan säljaren av hästen och å andra sidan
köparen av hästen. Genom att denna dag underteckna avtalet accepterar ni följande villkor.

1. AVTALSPARTER
Säljare
Namn

Person-‐ eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

E--‐mailadress

Telefonnummer

Köpare
Namn

Person-‐ eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

E--‐mailadress

Telefonnummer

2. ÖVERLÅTELSEOBJEKT
Häst
Fullständigt namn

Födelseår

Härstamning

Passnummer

Chipnummer

Stamboks-‐ registreringsnummer

Ras
Sto

Valack

Hingst

3. KÖPESKILLING OCH DESS BETALNING
3.1 Avtalad köpeskilling för hästen uppgår till
moms.

kr varav

utgör

Säljaren har till köparen erlagt handpenning den
med ett belopp om
kr. Köparen har vid betalning av resterande köpeskilling rätt att avräkna tidigare
erlagd handpenning.
Köparen ska till säljaren senast vid dagen för hämtning eller avlämning av hästen erlägga full
köpelikvid.
Parterna har avtalat om att betalning för hästen ska ske enligt följande överenskommelse

3.2 Köpeskillingen ska inbetalas till nedan angivet konto tillhörande säljaren.
Clearingnummer

Kontonummer

4. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL
4.1 Äganderätten till hästen övergår till köparen först när full betalning erlagts.
5. SÄLJARENS ÅTAGANDEN
5.1 Säljaren försäkrar på heder och samvete
att hästen tillfullo är säljarens egendom
att hästen inte är belastad med panträtt, nyttjanderätt eller andra rättigheter
6. FÖRSÄKRING
Köparen åtar sig att ta över hästens befintliga försäkring under minst sex månader
räknat från leveransdagen.
Köparen åtar sig att senast vid leveransdagen teckna en A1 försäkring för hästen och
förbinder sig att hålla hästen försäkrad i minst sex månader.
7. HÄSTENS ANVÄNDNINGSOMRÅDE

8. UNDERSÖKNING AV HÄSTEN INNAN KÖPET
Köparen har låtit veterinär utföra en sedvanlig besiktning av hästen innan köpet.
Köparen har avstått från att göra en besiktning av hästen och avstår därmed från
rätten att efter köpet åberopa fel som vid en sedvanlig besiktning borde ha upptäckts.
9. FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Säljaren friskriver sig från följande fel och brister hos hästen

Säljaren överlåter hästen i befintligt skick och friskriver sig därmed från samtliga fel
och brister hos hästen; såväl dolda som synliga. (Klausulen är utan verkan vid köp
enligt konsumentköplagen).
10. RISKENS ÖVERGÅNG
Risken för att hästen skadas eller minskar i värde övergår till köparen
9,1 Vid avhämtning av köparen
i samband med att köparen övertar hästen i grimskaft eller tyglar från säljaren
eller
när hästen lastats i transportfordonet och lastluckan stängts
9,2 Vid avlämning av säljaren
när hästens sista hov lämnar transportfordonet hos köparen
9.3 Vid tredje mans besittning
vid undertecknandet av avtalet om hästen befinner sig i tredje mans besittning
11. HÄSTENS SKICK
a. Säljaren har upplyst köparen om följande rörande hästen

b. Säljaren har upplyst köparen om att hästen har eller har haft följande
sjukdomar, skador, defekter eller symptom

12. PARTERNA HAR TRÄFFAT FÖLJANDE ÖVRIGA ÖVERENSKOMMELSER

13. TVIST I ANLEDNING AV AVTALET
Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Säljare

Avtalet är upprättat av
Hästjurist Victoria Leinehed
Advokatfirman Beskow AB

Köpare

