TULEVAISUUDEN TOIVOT JA TÄHDET IV 28.5.-2.6.2019
Huutokaupan hevoskauppakirja
Tämä sopimus koskee hevosen myyntiä huutokaupalla 31.5.2019. Hevonen myydään sellaisessa
kunnossa, kuin se on huutokaupantekohetkellä. Kuluttajansuojalakia ei sovelleta käytetyn tavaran
huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua huutokauppaan henkilökohtaisesti. Ostaja on tietoinen, että
huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa.
Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

1. Kaupan osapuolet
Myyjä:
Ostaja:

2. Kaupan kohde
Hevonen:
UELN:
Ostajalla on ollut tilaisuus tutustua hevosen alkuperäistodistukseen/rekisterikirjaan sekä
hevosen ominaisuuksiin huutokauppakatalogin ja muiden hevosesta annettujen selvitysten
perusteella.

3. Kaupan osapuolten sopimus hevosen ominaisuuksista
Hevonen myydään sellaisessa kunnossa, kuin se on huutokaupantekohetkellä.
Kuluttajansuojalakia ei sovelleta käytetyn tavaran huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua
huutokauppaan henkilökohtaisesti.

4. Kauppahinta ja omistusoikeuden siirtyminen
Maksu erääntyy heti, kun huuto on hyväksytty.
Kauppahinta on

euroa.

Kauppahinta koostuu huutosummasta, joka on _______________ euroa. Lopullisen
huutosumman päälle tulevat arvonlisävero 24 % sekä 6 % huutokauppaprovisio. Käsiraha on 10
% kauppasummasta tai vähintään kuitenkin 1000,00 €.
Loppusumma: Huutohinta + plus myyjän alv 24% + 6% verollisesta huutohinnasta
huutokauppapalkkio + alv 24% = lopullinen hinta.

Kauppahinta suoritetaan kaupanteon yhteydessä / viimeistään 7.6.2019 / muu ajankohta
(sovittava erikseen myyjän kanssa)
.
.2019
Myyjän tilinumero: __________________________________________________
Hevosen asiapaperit luovutetaan kauppahinnan näkyessä kokonaisuudessaan myyjän tilillä.
Sopimusosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että hevosen omistusoikeus siirtyy ostajalle
kauppahinnan tultua kokonaan maksetuksi. Kun täysi kauppahinta on suoritettu, vain ostajalla on
oikeus hevoseen.
Mikäli ostaja ei suorita kauppahintaa kokonaisuudessaan yllä sovittuun ajankohtaan mennessä,
on ostaja velvollinen suorittamaan sopimussakkona 10 % lopullisesta kauppahinnasta (kuitenkin
aina vähintään 400,00 euroa) myyjän osoittamalle pankkitilille seitsemän (7) päivän kuluessa
siitä, kun kauppahinta tai sen osa olisi tullut suorittaa. Mikäli hevosta ei ole maksettu viimeistään
7 (seitsemän) päivän sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa ja vaatia
ostajaa suorittamaan sopimussakon.

5. Vaaranvastuu ja hallinnan siirtyminen
Riski hevosen sattumanvaraisesta huonontumisesta tai kuolemasta samoin kuin vastuu ja
kustannukset siirtyvät ostajalle välittömästi ostajan allekirjoitettua tämän kauppakirjan.

6. Hevosen terveydentila
Myyjä ei vastaa mistään hevosen virheestä, joka liittyy hevosen terveydentilaan. Ostajalla on
ollut mahdollisuus halutessaan tutkituttaa hevonen eläinlääkärin toimesta ennen huutokauppaa
sekä röntgenkuvauttaa hevonen.

7. Vastuunrajoitus
Myyjä ei vastaa eikä anna takuuta mistään tietystä hevosen ominaisuuksista tai
käyttömahdollisuuksista eikä myöskään siitä, että hevonen säilyttää jonkun tietyn ominaisuuden
tietyn ajan. Vaatimukset hinnanalennuksista eivät ole mahdollisia.

8. Sopimuksen muuttaminen
Tämän kauppasopimuksen muutokset vaativat kirjallisen muodon ollakseen päteviä. Tästä
vaatimuksesta voidaan poiketa ainoastaan kirjallisesti.

9. Muut sopimusehdot
Ostaja on tutustunut huutokaupan 31.5.2019 yleisiin sopimusehtoihin ja hyväksyy ne ostajaa
sitoviksi sekä tämän sopimuksen osaksi. Mikäli tämän sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen
välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti tämän sopimuksen ehtoja.

10. Allekirjoitukset
Tätä kauppakirjaa on laadittu 2 (kaksi) samasanaista kappaletta, yksi myyjälle ja yksi ostajalle.
Pornainen 31.5.2019

Myyjä

Ostaja

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Todistavat:
Paikka ja aika samat

Miia Lavonen
Lakimies
Järvenpää

Fida Hairetdin
Lakimies
Järvenpää

