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Eläimen luovutussopimus (ehdot)

Myyjän velvollisuudet:
Eläimen myyjä (eläinsuojeluyhdistys) sitoutuu vastaamaan siitä, että eläimestä annetut
tiedot ostajalle ovat totuudenmukaisia, sillä luotettavuudella, kuin yhdistyksen edustajalla on
ollut mahdollisuus eläimen taustoja kohtuudella selvittää. Myyjä sitoutuu antamaan
neuvontaa ostajalle, liittyen eläimen hoitoon myös eläimen luovutuksen jälkeen. Myyjä
täyttää kauppasopimuksen kahtena kappaleena, toinen kappale annetaan ostajalle ja toinen
kappale jää myyjälle. (yhdistykselle )
Ostajan velvollisuudet:
Ostajan tulee huolehtia ja hoitaa eläintä hyvin koko loppuelämän ajan ja järjestämään
eläimelle, sen lajille ja mahdollisille erityistarpeelle sopivat olosuhteet. Ostajan tulee
ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä eläinlääkintähuoltoon, eläinsuojeluyhdistyksen edustajaan
tai eläinlajiin perehtyneisiin tahoihin neuvontaa ja ohjausta tai eläimen tarvitsemia
eläinlääkäripalveluja saadakseen. Ostaja hyväksyy ennen kauppaa tehtävät mahdolliset
eläinsuojeluyhdistyksen edustajan tekemät tarkastus-ja neuvontakäynnit. Ostajaa pyydetään
ilmoittamaan etukäteen eläinsuojeluyhdistykselle, mikäli eläimestä joudutaan luopumaan tai
lopettamaan. Lisäksi ostajan toivotaan ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset
osoitteenmuutokset.
Yleiset sopimusehdot:
Eläin myydään vain täysi-ikäiselle ostajalle. Myyjä luovuttaa eläimen ostajalle maksua
vastaan. (vain käteiskauppa) Ostaja vastaa kaikesta eläintä kohtaavasta tapaturmasta,
sairaudesta tai aiheutuneesta vahingosta eläimen vastaanottamisen jälkeen.
Yhdistys kirjaa sirun saaneen eläimen tunnistustiedot ja omistajan yhteystiedot Turvasiru.fi rekisteriin. Omistaja saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla voi koska
tahansa internetin kautta tarkastaa ja muuttaa palvelun rekisterissä olevia yhteistietoja.
Eläinsuojeluyhdistys voi tarvittaessa auttaa tietojen päivittämisessä.
Suositukset:
1. Vastaanottaja huolehtii, että eläin ei pääse karkaamaan tai putoamaan ikkunoista tai
parvekkeelta.
2. Taajamassa asuvan kissan omistajan tulee ulkoiluttaa kissaa ainoastaan valjaissa tai
rakentaa sille ulkotarha.
3. Mikäli vastaanottajalla on muita eläimiä kotonaan, sitoutuu hän hoitamaan niiden
rokotukset kuntoon ennen uuden eläimen kotiin tuloa.
4. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta välittömästi
eläinsuojeluyhdistykselle.
5. Sirun saaneen eläimen tunnistustiedot ja omistajan yhteystiedot kirjataan Turvasiru.fi rekisteriin. Eläimen vastaanottaja saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan,
joilla voi koska tahansa internetin kautta tarkistaa ja muuttaa palvelun rekisterissä olevia
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yhteystietoja. Eläimen vastaanottaja voi pyytää apua tietojen päivittämiseen
yhdistykseltä. Vastaanottaja sitoutuu pitämään rekisterissä olevat yhteystietonsa ajan
tasalla.
6. Mikäli vastaanottaja ei pysty pitämään eläintä, hän sitoutuu ilmoittamaan asiasta
välittömästi eläinsuojeluyhdistykselle.

Ostaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä.
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