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Suomen Chinchillayhdistys ry 
Chinchillan myyntisopimus 

Chinchillan tiedot 
Virallinen nimi  Rekisterinumero 

Syntymäaika  Sukupuoli  Väri 

Naaras               Uros 

Kasvattaja 

Chinchillan taso  Tason määrittäjä 

Jalostus 

Näyttely 

Lemmikki 

Kasvattaja 

Joku muu, kuka: 

Muuta 

Vanhempien tiedot 
Isän virallinen nimi  Rekisterinumero 

Emän virallinen nimi  Rekisterinumero 

Kauppa 
Varausmaksu  Maksettu 

euroa   Tilisiirrolla           Käteisellä           Osamaksulla (sopimus liitteenä) 

Loppusumma  Maksettu 

euroa  Tilisiirrolla           Käteisellä           Osamaksulla (sopimus liitteenä) 

Hinta kokonaisuudessaan 

euroa 
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Sopimus on voimassa kun koko chinchillan ostohinta on maksettu 

Koko hinta on maksettu 

Osa hinnasta puuttuu 

Rekisterikirja 

Rekisterikirja luovutettu 

Rekisterikirjaa ei luovutettu, syy:  

Liitteet 
Liitteet 

Kirjalliset hoito‐ohjeet 

Muut, mitkä:  

 

Myyjän tiedot 
Nimi 
 

Lähiosoite  Postinumero ja ‐toimipaikka 
 

 

Puhelinnumero  Sähköposti 
   

Ostajan tiedot 
Nimi 
 

Lähiosoite  Postinumero ja ‐toimipaikka 
 

 

Puhelinnumero  Sähköposti 
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Sopimuksen ehdot 
Sopimuksia on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen ostajalle ja toinen myyjälle.  

Tämä sopimus ei ole todistus siitä, että eläin olisi hyvä näyttely‐ tai jalostuseläin, arvio eläimen tasosta on 
kasvattajan antama.  

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitulla tavalla. 

Chinchillan  vaihtaessa  kotia  tulee  myynnin  yhteydessä  aina  tehdä  uusi  myyntisopimus.  Chinchillan 
jalostus/näyttely/lemmikkitaso  tulee  ilmoittaa  samana minä  kasvattaja  sen  ilmoitti. Chinchillan  tasoa  voi 
kysyä  myös  SCY  ry:n  rekisterin  ylläpitäjältä,  edellyttäen  että  chinchillan  taso  on  merkitty  chinchillan 
rekisteritietoihin. Jos taso ei ole tiedossa, merkitään eläin lemmikkitasoiseksi. 

Luovutusikä 
Chinchillan aikaisin luovutusikä on 10 viikkoa. Alle 10 viikkoisia poikasia ei tule myydä. 

Rekisterikirja 
Kun  chinchillan  koko  kauppahinta  on  maksettu,  myyjä  toimittaa  ostajalle  ilman  erillisiä  maksuja 
rekisterikirjan.  

Omistusoikeus 
Chinchillan omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu  ja  rekisterikirja  luovutettu. 
Myyjän  tehtävänä  on  ilmoittaa  chinchillan  omistajanvaihdoksesta  Suomen  Chinchillayhdistys  ry:n 
chinchillarekisterin  ylläpitäjälle.  Suomen  Chinchillayhdistys  ry:n  rekisteröijä  ilmoittaa  ostajalle  omistajan 
muutoksesta omistajanmuutosilmoituksen saatuaan. 

Ilmoitusvelvollisuus 
Ostaja  vakuuttaa  kertoneensa  todenmukaisia  tietoja  chinchillan  tulevasta  elinympäristöstä.  Ostaja  on 
velvollinen ilmoittamaan myyjälle chinchillan vaihtaessa kotia, sekä chinchillan kuolemasta.  

Sairaudet ja muut haitalliset fyysiset viat 
Myyjä vakuuttaa hyvien tapojen mukaisesti ilmoittaneensa mahdolliset tiedossa olevat eläimen sairaudet ja 
muut haitalliset fyysiset viat ennen chinchillan myymistä. Sairauksista/ vioista tulee  laatia merkintä tähän 
myyntisopimukseen. 

Tällaisia  vikoja ovat esim. hammasvika, epilepsia  ja  syntyperäinen  vammaisuus. Chinchillaa ei  voi myydä 
jalostus‐ tai näyttelyeläimeksi, jos sillä on geneettisesti mahdollisesti tarttuvia sairauksia tai pahoja fyysisiä 
vikoja, jotka voivat aiheuttaa eläimelle kärsimystä jalostus‐ tai näyttelytilanteissa. 

Allekirjoittamalla  tämän  sopimuksen  ostaja  ilmoittaa  tarkastaneensa  chinchillan  ja  hyväksyvänsä 
mahdollisuuden, että chinchillassa voi olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja ja sairauksia. 

Kasvattajanimen anominen  
Chinchillan ostaja  voi  anoa  Suomen Chinchillayhdistys  ry:ltä  kasvattajanimeä  tällä eläimellä,  jos eläin on 
merkitty tähän myyntisopimukseen jalostustasoiseksi. Chinchillan tason määrää eläimen kasvattaja.  
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Erimielisyydet 
Jos  tästä  kaupasta  tulee  erimielisyyksiä,  kuluttajasuojalain  mukaan  osapuolet  voivat  pyytää 
sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. 

Allekirjoitukset 
Myyjä on Suomen Chinchillayhdistys ry:n virallinen kasvattaja     tai jäsen    .   

 

Aika ja paikka 
 

Myyjän allekirjoitus  Myyjän nimenselvennys 
 

 

Ostajan allekirjoitus  Ostajan nimenselvennys 
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