STANDARDKONTRAKT – KJØP AV LEVENDE DYR
mellom
Firmanavn:________________________________________Tlf.:__________________Mobiltlf.:___________________
Adresse:__________________________________________Telefax:_____________E-post:_______________________
Postnr.:_____________Poststed:__________________________________________Org.nr./ mva.:_________________
(heretter kalt Selger)
og
Navn:________________________________________________________Tlf.:________________________________
Adresse:______________________________________________________E-post:______________________________
Postnr.:_______Poststed:____________________________________
(heretter kalt Kjøper)
A. Angivelse av dyret
Stk.
Beskrivelse (Rase, farge, kjønn etc.)
Spesielle kjennetegn
Beløp inkl. mva
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Totalt inkl. mva:

______________

Skriftlig informasjon om dyrets mentale og fysiske behov, krav til levemiljø og stell følger med dyret.
B. Leveringtid
Leveringsdato er dato for inngåelse av denne avtale, med mindre leveringsdato er satt til: _____________
C. Reklamasjon
Er dyrets normale levetid vesentlig lengre enn to år?

Ja: ____

Nei: ____

Forventet levetid: ______________

Hvis ”nei” må reklamasjon skje senest to år etter at kjøper overtok dyret.
D. Særskilte vilkår/presiseringer
Det er avtalt følgende særskilte vilkår/presiseringer (er intet anmerket, er intet særskilt avtalt):______________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Denne kontrakt er utferdiget i to - 2 - eksemplarer, ett til hver av partene.
Både side 1 og 2 av denne kontrakt regulerer Selgers og Kjøpers rettigheter og forpliktelser. Kjøper bekrefter ved sin
nedenstående underskrift å ha gjort seg kjent med og godtatt disse vilkår.
For Selger:

Sted/dato:

----------------------------------------------

Kjøper:

…………../ ………………

---------------------------------------

(sign.)

(sign.)

Foresattes underskrift (dersom kjøper er under 16 år):
Dato:___________________

Navn:____________________________

Tlf.: ____________________

Sign.: ____________________________
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Øvrige salgs- og leveringsvilkår – Kjøp av levende dyr
1.

Forbrukerkjøpsloven – avtalen
Nærværende avtale er basert på at forbrukerkjøpslovens
regler kommer til anvendelse på salget.

2.

Risikoens overgang
Kjøper bekrefter at dyret er besktiget ved overtakelsen
og funnet i orden.

5.

Utgifter i forbindelse med behandling av dyret eller
annen retting før Kjøper har reklamert, kan Kjøper ikke
kreve dekket av Selger. Kjøper kan likevel etter
dyrevelferdsloven eller annen lovgivning ha plikt til å gi
dyret slik behandling.

Fra overlevering skjer har Kjøper risikoen for enhver
skade som dyret måtte bli påført eller utsatt for.

Dersom det ved undersøkelse av dyret viser seg å ikke
foreligge mangel, kan Selger kreve Kjøper for
kostnader for undersøkelser som har vært nødvendige
for å avgjøre om det foreligger en mangel og for
behandling av dyret.

Fra overlevering plikter Kjøper å holde dyret
overenstemmende med gjeldende lovverk, blant annet
dyrevelferdsloven.
3.

Dyrets egenskaper
Dyr er bærere av en sum arvelige anlegg, hvorav flere
kan resultere i eller betinge anlegg for sykdom eller
lyter. Selv om dyret ved kjøpet fremstår som friskt og fri
for sykdomstegn, kan det likevel være at dyret er bærer
av anlegg som foran nevnt.
Dyret selges ”som det er”, jf. forbrukerkjøpsloven § 17,
slik at arvelige anlegg for sykdom eller lyter eller skjulte
sykdommer, lyter, eksteriørfeil etc. ved dyret ikke er å
anse som en mangel.

Mangel ved dyret som oppstår som følge av Kjøpers
manglende stell og vedlikehold, eller som på annen måte
skyldes Kjøpers forhold, er ikke Selgers ansvar.
Kjøper kan ikke kreve erstatning etter forbrukerkjøpsloven for tap som følge av personskade eller for tap i
Kjøpers næringsvirksomhet.
6.

Dyr kan ha allergener som kan føre til allergiske
reaksjoner hos mennesker. Om slike allergiske
reaksjoner skulle oppstå, er dette ikke å anse som en
mangel ved dyret.
Med mindre annet fremgår er Selger ikke kjent med at
dyret skal passe for et bestemt formål annet enn til
selskaps- og hobbydyr.
Angivelse av forventet levetid gir ingen garanti eller
lignende for at den oppgitte levetid oppnås.
4.

Avbestilling
Avbestilling i forbrukerkjøp kan kun skje før levering
og mot erstatning for Selgers fulle økonomiske tap.
Retur etter levering fritar ikke Kjøper fra å betale
kjøpesummen.

Kontraktsbrudd fra Selgers side
Ved kontraktsbrudd fra Selgers side har Selger rett til å
foreta retting eller omlevering etter nærmere
bestemmelser i forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjon - reklamasjonsperiode
Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel må han
innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget mangelen, gi Selger melding hvor mangelen
påberopes og hvor det angis hva mangelen består i eller
hvordan denne viser seg.
Reklamasjon må skje senest 2 år etter den dag Kjøper
overtok varen. Er det i avtalen angitt at dyret ved vanlig
bruk og vedlikehold er ment å leve vesentlig lengre, er
fristen likevel 5 år.

7.

Tvist og verneting
Dersom det oppstår tvist om partenes rettigheter og
plikter etter denne avtale, skal tvisten søkes løst ved
forhandlinger. Partene plikter med 2 - to - ukers varsel å
delta i forhandlinger hos Selger, såfremt dette er forlangt
av en av partene.
Dersom tvisten ikke løses etter forhandlinger, skal den
avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar
Selgers registrerte forretningssted som verneting.
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