
LAMPAAN KAUPPAKIRJA

Tällä kauppakirjalla sovitaan lampaan luovutuksesta ostajalle jäljempänä mainituin ehdoin.

Myyjä Nimi:  

 Osoite: 

 Tilatunnus:    Puhelinnumero:  

 Sähköposti: 

Ostaja Nimi: 

 Osoite: 

 Tilatunnus:    Puhelinnumero:  

 Sähköposti: 

Kaupan kohde
 Kaupan kohteena olevan lampaan perustiedot: 

 - EU-tunnus: 

 - Korvanumero: 

 - Sukulinja ja nimi:

 - Syntymäpäivä: 

 - Sukupuoli: 

 Eläimen saamat hoidot: 

  Loishäädöt:

  Rokotukset:

  Kerintä:

  Sorkkahoito:

  Muut mahdolliset hoidot: 

  

Kauppahinta ja maksutapa
 Kauppahinnaksi on sovittu           ,       euroa. Kauppahintaan lisätään arvonlisävero 23 %. 
 Myyjä laskuttaa kauppahinnan ostajalta erillisellä laskulla. 

Muut kauppaehdot
 Maedi-visna ja scrapie

 - Myyjätila kuuluu scrapie-valvontaan. 

 - Myyjätilan MV-status: 

 - Ostaja on saanut jäljennökset voimassaolevista MV- ja scrapie-todistuksista eläimen luovutus-
  hetkellä.
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 Eläimen kunto
 - Ostaja on tarkastanut eläimen, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se on kauppahetkellä. 

 - Myyjä vakuuttaa kertoneensa ostajalle kaikki sellaiset tiedossaan olevat kaupan kohdetta kos-
kevat seikat, joilla voi olla vaikutusta ostajan kaupantekopäätökseen. 

 - Myyjä ei ole korvausvelvollinen hallintaoikeuden vaihdoksen jälkeen mahdollisesti ilmene-
vien rakennevikojen tai sairauksien aiheuttamista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai  
tulonmenetyksistä. 

 Virallinen sukutodistus
 - Lammasneuvojan allekirjoittama virallinen sukutodistus on vakuus eläimen rotupuhtaudesta ja  

polveutumisen oikeellisuudesta. Lampaan tuotosseurantatulokset ja perinnöllinen taso ilme-
nevät sukutodistukselta. Ostaja voi halutessaan hakea sen perusteella tukea alkuperäisrotui-
selle eläimelle.

 - ProAgrian lammasneuvojan allekirjoittama virallinen sukutodistus toimitetaan ostajalle jälki-
käteen postitse. Myyjä maksaa sukutodistusmaksun ja mahdollisen välityspalkkion.

 Omistus- ja hallintaoikeus
 - Eläimen omistusoikeus siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun kauppasumma on maksettu myyjän 

tilille. Eläimen hallintaoikeus siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun myyjä luovuttaa eläimen osta-
jalle. 

 - Hallintaoikeus palautuu myyjälle, mikäli kauppahintaa ei makseta laskun mukaisesti. Ostaja on  
tällöin velvollinen toimittamaan lampaan myyjän ilmoittamaan paikkaan ilman erillistä kor-
vausta.

 Hedelmätön pässi
 - Mikäli siitostarkoitukseen myyty pässi osoittautuu hedelmättömäksi, on myyjä velvollinen  

hyvittämään ostajalle kauppahinnan ja teurashinnan välisen erotuksen. 

 - Myyjä ja ostaja voivat niin halutessaan sopia hedelmättömäksi osoittautuneen pässin 
korvaamisesta  toisella siitospässillä. Ostaja vastaa tällöin eläinkuljetuksista.

 - Myyjä ei ole korvausvelvollinen mahdollisesta hedelmättömyydestä aiheutuvista välittömistä tai  
välillisistä kustannuksista tai tulonmenetyksistä.

 
 Lammasrekisteri
 - Myyjä ja ostaja ovat rekisteröityneet lampaanpitäjiksi Eviran Lammas- ja vuohirekisteriin. Kau-

pan kohteena oleva eläin on rekisteröity ennen kauppahetkeä. Osapuolet ovat velvollisia teke-
mään myynti-   ja ostoilmoituksen 7 vrk:n kuluessa eläimen siirrosta ostajan pitopaikkaan.

Allekirjoitukset
 Tämä kauppakirja on tehty kahtena alkuperäisenä kappaleena, yksi myyjälle ja yksi ostajalle.

 Myyjä Paikka     Päivämäärä

   Allekirjoitus 

   Nimen selvennys 

 Ostaja Paikka     Päivämäärä

   Allekirjoitus 

   Nimen selvennys 
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