
Köpeskilling 
Om inget annat avtalats sker leverans genom att köparen hämtar katten hos säljaren på överenskommen tid. Köparen betalar katten i samband med leverans 
med avdrag för eventuellt tidigare erlagd handpenning. Om köparen inte såsom överenskommit kan betala vid leveransen är uppfödaren inte skyldig att 
leverera katten. Köparen har rätt att avbeställa katten före leveransen men kan då bli skyldig att ersätta säljaren. I detta fall rekommenderas att ersättning om 
högst 15 % av försäljningsbeloppet utgår till uppfödaren. Efter det att katten levererats har köparen som regel inte rätt att lämna tillbaka den såvida inte 
köparen reklamerar katten. 

Köpeavtal/Överlåtelseavtal för registrerad raskatt med officiell stamtavla 
Avtal mellan två parter är bindande (innebär att den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat). Generellt gäller att man måste vara 18 år, 
dvs myndig, för att ingå avtal. 

Rättsförhållandet mellan säljaren och köparen regleras enligt Avtalslagen, Köplagen och/eller Konsumentköplagen (KKL). Konsumentköplagen gäller när en 
privatperson (som är att anse som konsument) köper av en uppfödare (som är att anse som näringsidkare). Konsumentköplagen är tvingande och kan inte 
avtalas bort. Eventuell tvist rörande avtalsvillkor hänvisas till kommunal konsumentvägledning och/eller Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Tvist som inte 
lösts eller kan lösas på något av de nämnda sätten hänvisas till allmän domstol, tingsrätt.  

En registrerande kattklubb tolkar inte lagen vid tvistemål mellan köpare/säljare. En registrerande kattklubb agerar inte - och  
företräder inte enskilda personer - i civilrättsliga tvister. 

Mellan nedanstående säljare (= uppfödare) och köpare har följande avtal träffats: 
Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt 

Kattens namn Kattens uppfödare 

Regnr Ras och färg (EMS-kod/WEMS-kod) 

Födelsedatum Kön ID-nummer 

Hane Hona 

Kattens far Regnr Ras och färg (EMS-kod/WEMS-kod) 

Kattens mor Regnr Ras och färg (EMS-kod/WEMS-kod) 

Katten är vaccinerad minst två gånger enligt gällande regler, se även veterinärens 
vaccinationsintyg för datum och vilket vaccin som använts 

Vaccinationsdatum Vaccinationsdatum Vaccinationsdatum 

Katten åtföljs av veterinärt besiktningsintyg - ej äldre 7 
dagar - och stamtavla 

Besiktningsdatum Katten avmaskad Om ja: Datum Om ja: Med 

Nej Ja 

Katten är 
försäkrad Nej Ja 

Om ja - markera 
typ/typer 
av försäkring 

Liv Veterinärvård Dolda fel Försäkringsbolag Försäkringsnr 

Kattens pris försäljningspris Summa erlagd handpenning Handpenning erlagd den Hel köpeskilling erlagd den Kattens leveransdatum Köparen är uppfödare 

Ja   Nej 

Säljare 
Namn Telefon/Mobil Mejladress 

Adress Postnr o postort 

Köpare/Ny ägare 
Namn Telefon/Mobil Mejladress 

Adress Postnr o postort 

Övriga överenskommelser (OBS! Att en konsuments rättigheter ej kan inskränkas utöver vad som ges utrymmen för i Konsumentköplagen) 

Ansvar för fel vid köp av katt för ett värde över 1/10 prisbasbelopp – kryssa i det alternativ som gäller av nedanstående 

Konsumentköplagens felansvar för säljare gäller (KKL kap 4, § 17)       eller  Parterna avtalar bort säljarens ansvar för fel (KKL kap 4,  § 18)

Genom undertecknande intygar säljaren att information om kända sjukdomar/defekter om såld katt samt föräldradjuren har delgivits köparen. Genom undertecknande intygar 
köparen att denne har undersökt katten innan köpet eller uppmanats av säljaren att undersöka katten (KKL kap 4, § 19) 

Underskrifter Med detta avtal, som noga genomlästs och av vilket säljare och köpare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda. 
Ort Datum 

Säljare Köpare 

Länk till Konsumentköplagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260 
Blanketten uppdaterad 2022-08-05 (09.08) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260
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