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Kissan vanhemmat / Cat's Parents

Isä / Father

EMS-koodi / EMS-Code Rek. nro / Reg. No.

Emo / Mother

EMS-koodi / EMS-Code Rek. nro / Reg. No.

SOPIMUS KISSAN KAUPASTA / AGREEMENT OF CAT PURCHASE

Tällä kauppasopimuksella myytävä kissa on rekisteröity 
rotukissayhdistyksessä 4 Stars ry. Rotukissayhdistys  
4Stars ry kuuluu World Cat Federation (WCF) järjestöön.

The feline, sold under this trade agreement is registered in 
the 4Stars Association. The Association 4Stars operates 
under the system of the World Cat Federation (WCF).

Kissan tiedot / Cat's Data

Nimi titteleineen / Titles and Full Name Sukupuoli / Sex

Syntymäaika  / Day of Birth EMS-koodi / EMS-Code Rotu / Breed

Rek. nro / Reg. No. Tunnistusmerkintä / ID-No.

Kissan taso / Cat Classification Rokotukset / Vactinations Tehoste / Booster

Lemmikki / Pet Kissarutto / Cat Plague
Näyttelykissa / Show Cat Kissaflunssa / Cat Flu
Kasvatus-, siitoskissa / In Breeding Program Rabies
Steriloitu-, kastroitu / Sterilized, Neutered  Muu / Other:
Muu / Other:

Viat  ja perinnölliset sairaudet / Defects and Hereditary Diseases
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incl. Terms & Conditions
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Kaupan maksu (€) / Methods of Payment (€)

Myyntihinta / Purchase Fee Käsiraha / Down Payment Osamaksu / Installment Payment

Rekisterikirja on luovutettu / 
Pedigree is handed over

Rekisterikirjaa ei ole luovutettu / 
Pedigree hasn't been handed over

Kissa on myyty osamaksulla / 
The cat is sold in installments

Huomautuksia / Remarks

Kauppaehdot / Terms & Conditions

1. Sovellettavat lait
Kaupassa noudatetaan hyvää kauppatapaa ja
voimassa olevia säädöksiä (Kauppalaki 355/1987,
Kuluttajansuojalaki 38/1978, Osamaksulaki 91/1966)
niiltä osin kuin ne soveltuvat omistajan / kasvatta-
jan ja ostajan väliseen kissan kauppaan.

1. Applicable Laws and Regulations
The trade complies with good manners and appli-
cable regulations (Trade Act 355/1987, Consumer 
Protection Act 38/1978, Hire-Purchases Act 
91/1966) to the extent that they are applicable to 
the cat trade between the seller and the buyer.

Ostaja / The Buyer

Etu- ja sukunimi / Full Name Kasvattajanimi / Name of the Cattery

Sähköposti / Email Yhdistys / Cat Club

Lähiosoite / Street Address Puhelin / Phone

Postitoimipaikka / City Postinumero / Zip Code Maa / Country

Myyjä / The Seller

Etu- ja sukunimi / Full Name Kasvattajanimi / Name of the Cattery

Sähköposti / Email Yhdistys / Cat Club

Lähiosoite / Street Address Puhelin / Phone

Postitoimipaikka / City Postinumero / Zip Code Maa / Country

Pankkitilinumero (IBAN) / Bank account (IBAN No.) Tilin omistaja / Account holder

FI EN
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2. Luovutusikä
Pentujen tulee olla luovutettaessa vähintään 14
viikon ikäisiä ja heidän painon pitää olla kullekin
kissarodulle, pentujen ikään nähden sopiva.

3. Rekisterikirja
Myyjä toimittaa rekisterikirjan ostajalle ilman eril-
lista maksua silloin kun omistusoikeus on siirtynyt
ostajalle. Kissan omistusoikeus siirtyy ostajalle
kissan luovuttamisen yhteydessä ja / tai kun kaup-
pahinta on kokonaan maksettu, ellei toisin sovita.

4. Ostajan ilmoitusvelvollisuus
Ostaja vakuuttaa antaneensa totuudenmukaisia
tietoja kissan tulevista elinoloista. Hänellä on
velvollisuus ottaa yhteyttä myyjään, mikäli hän
syystä tai toisesta joutuu luopumaan kissasta.

5. Kissan hoito- ja ruokinta
Kasvattajalla on velvollisuus perehdyttää ostaja
kissan hoito- ja ruokintatapoihin (kts. liite: Kissan
hoito- ja ruokintaopas) mikäli ostajalla ei ole
aikaisempaa tietoa taikka  kokemusta kyseisestä
aiheesta eikä hankittavan kissan rotu- sekä
tapauskohtaisista tarpeista.

Ostaja vakuuttaa ymmärtäneensä hankkimansa 
kissan hoito- ja ruokintatavat, ja on ongelmatilan-
teissä velvollinen ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin 
tai kasvattajaan.

6. Viat ja sairaudet
Kaikilla kissarotuilla saattaa ilmetä perinnöllisiä
vikoja ja / tai sairauksia.

Myyjä vakuuttaa hyvän tavan mukaisesti ilmoitta-
neensa tiedossaan olevista kissan vioista ja sai-
rauksista sekä sen perinnöllisistä taipumuksista 
saada olennaisia virheitä, sekä näiden seikkojen 
merkityksestä. Myyjä vastaa antamiensa tietojen 
totuudenmukaisuudesta. 

Ostaja ilmoittaa tarkastaneensa kissan ja hyväk-
syy mahdollisuuden, että kissalla voi olla perin-
nöllisiä ja synnynnäisiä vikoja tai sairauksia, joista 
myyjä on ilmoittanut ja jotka saattavat näkyä 
vasta myöhemmin. 

7. Kivesvika ja napatyrä
Jos eläinlääkäri toteaa siitoskäyttöön hankitun
uroskissan (n. 10 kk ikäinen) kivesvikaiseksi ja
allekirkoittaa siitä todistuksen, niin myyjä palaut-
taa, kahden kuukauden kuluessa vähintään 1/4

2. Kitten Adoption Age
The kittens must be at least 14 weeks old at the 
time of adoption and their weight must be appro-
priate for each cat breed.

3. Pedigree
The seller delivers the pedigree to the buyer 
without any fee, when the ownership has been 
transferred to the buyer. Ownership of the cat 
passes to the buyer upon delivery of the cat or 
when the cat purchase price has been fully paid, 
unless otherwise agreed.

4. The Notification Obligation of Buyer
The buyer declares that he has provided truthful 
information about the cat's future living condi-
tions. He has an obligation to contact the seller if, 
for any reason, he has to give up the cat.

5. Cat Care and Feeding
The breeder has an obligation to familiarize the 
buyer with the cat care and feeding manners
(Attachement: Cat Care and Feeding Guide), if 
the buyer has no previous knowledge or expe-
rience of the subject, or the breed, or the cat's 
case-specific needs.

The buyer declares that he understands the cat 
care and feeding requirements, and is obliged to 
contact a veterinarian or breeder in case of prob-
lems. The seller is responsible for the accuracy of 
the provided information.

6. Defects and Hereditary Diseases
Regardless of their ownership or breed, heredi-
tary defects / diseases can occur in all cat breeds.

The seller declares, in accordance of good 
manner, that he has reported all cat's defects and 
diseases, as well as cat's hereditary defects and 
diseases. The seller is responsible for the accu-
racy of the provided information.

The buyer declares that he has checked the cat 
and accepts the possibility that the cat may have 
hereditary defects or diseases, reported by the 
seller and may appear at a later time.

7. Testicular Defect and Umbilical Hernia
If a veterinarian finds a male cat (about 10
months old) acquired for breeding to be testicular
defective and signs a certificate, the seller will
refund at least 1/4 of the purchase price or pay
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kauppahinnasta tai maksaa ostajalle yhdessä 
sovitun korvaussumman.

Jos kissalla ei ole myyntihetkellä napatyrät-
tömyystodistusta ja eläinlääkäri toteaa kissan 
napatyrän, yleensä viimeistään puolen vuoden 
iässä, sekä allekirjoittaa tästä myyjälle esitettä-
vän todistuksen, niin myyjä maksaa tyrän leik-
kauksen sekä hoidosta aiheutuneet, todettavissa 
olevat kulut; taikka maksaa yhteisesti sovitun 
korvaussumman.

8. Kissan sterilisaatio ja kastraatio
NÄYTTELYTASON LEMMIKKI: Kun pentu myy-
dään näyttelytason lemmikiksi, niin ostaja vastaa 
pennun sterilisaatiosta / kastraatiosta ja toimeen-
piteen kuluista silloin, kun pentu on vähinään 
vuoden vanha. Ostajan velvollisuus on ilmoittaa 
kasvattajalle, kun toimenpide on suoritettu.

LEMMIKKI: Kun pentu myydään ainoastaan 
lemmikiksi, niin uuden omistajan tulee steriloida / 
kastroita pentu 10 kk sisällä. Lemmikki-kissoilla 
on kasvatuskielto eikä heille saa teettää pentuja.

9. Kissan edelleenmyynti 
Kissaa ei saa myydä eteenpäin ilman kasvattajan 
lupaa, eikä sitä saa tehdä ennen kissan sterili-
saatiota / kastrointia.

10. Kissan palautus allergian ilmetessä
Jos kissa aiheuttaa odottamatonta allergiaa tai 
oireita, jota ostaja erehtyneesti luuli hallitsevansa, 
niin ostaja voi palauttaa kissan myyjälle. Käsi-
rahan määrää lukuun ottamatta, myyjä palauttaa 
ostajalle kissasta maksetun kauppamaksun.

11. Osamaksu
Jos kissa myydään siten, että kauppahinta tai osa 
siitä maksetaan luovutuksen jälkeen, kaupasta 
tehdään lisäksi erillinen Osamaksusopimus, joka 
tulee liitteeksi tähän sopimukseen.

12. Erimielisyydet 
Jos tästä kaupasta koituu erimielisyyksiä, kulut-
tajasuojalain mukaan osapuolet voivat pyytää 
sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. Ongelma-
tilanteet käsitellään Kuluttajansuojalain (Luku 5) 
mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

13. Lisäehdoista sopiminen
Osapuolet voivat sopia lisäehdoista kirjallisesti 
lomakkeella Lisäehdot. Asiakirja tulee liittää tähän 

another mutually agreed amount of compensation 
to the buyer within two months.

When the cat does not have the Non Umbilical 
Hernia Certificate at the time of sale, but if the 
veterinarian finds it later (usually at the age of 
6 months) and write a certificate of the cat's 
condition, the seller has to pay to the buyer for 
the hernia surgery and the identifiable costs of 
treatment; or the seller pays to the buyer another, 
mutually agreed amount of compensation.

8. Sterilization and Castration of Cats
A SHOW-LEVEL PET: When a kitten is sold as 
a show-level pet, the buyer is responsible for the 
sterilization / castration (at the time when a kitten 
is at least one year old) and the costs incurred. 
The buyer is also obliged to notify the breeder 
when the operation has been completed.

A PET: When the kitten is sold as a pet only, then 
the new owner must sterilize / castrate the cat 
within 10 months. Pet-cats have a breeding ban 
and are not allowed to have any kittens.

9. Cat Resale  
It is prohibited to resell a cat without the breeder's 
permission and it also mustn't be done before of 
the sterilizing / neutering a cat.

10. Returning a Cat in Case of Allergy
If a cat causes an unexpected allergy, that the 
buyer mistakenly thought they were in control of, 
then the buyer can return the cat to the seller. 
With the exception of the down payment, the 
seller will refund the purchase fee of cat.

11. Installment Payment
If the cat is sold in a such way, that the purchase 
price or part of it is paid after the cat's transfer, 
a separate Hire-Purchase Agreements must be 
made, which shall be attached to this Agreement.

12. Disagreements 
In case of disagreement, the consumer protec-
tion law allows parties to seek conciliation from 
a consumer adviser. Issues will be handled in 
accordance with the Consumer Protection Act 
(Chapter 5), unless otherwise agreed.

13. Additional Terms & Conditions
The parties of trade may agree to additional 
terms by filling out the attachment form Additional 
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THIS AGREEMENT IS MADE IN TWO (2) COPIES, SO 
BOTH PARTIES HAS ITS OWN COPY. BOTH COPIES 
OF THE AGREEMENT ARE CONSIDERED ORIGINAL.

TÄSTÄ SOPIMUKSESTA ON MOLEMMALLA SOPIJAPUO-
LELLA OMA KAPPALEENSA. SOPIMUKSEN KOPIOITA  
(2 KPL) PIDETÄÄN ALKUPERÄISINÄ.

Sopimuksen liitteet / Attachments

Osamaksusopimus / Installment Agreement
Lisäehdot / Additional Terms and Conditions
Kissan hoito- ja ruokintaopas / Cat Care and Feeding Guide
Kissan isän terveystodistukset / Health Certificates of the Cat Father
Kissan emon terveystodistukset / Health Certificates of the Cat Mother
Eläinlääkärintodistus / Veterinary Health Certificate
Pentutarkistustodistus / Kitten Health Certificate
Valkoisen kissan kuulotodistus / Certificate of Hearing for a White Cat
Todistus kivesten laskeutumisesta / Certificate of Testicular Descent
Todistus napatyrättömyydestä / Certificate of Non Umbilical Hernia
Muut liitteet / Other Attachments:

Myyjä täyttää / The Seller Fills

Paikka ja aika / Date and Place Allekirjoitus ja nimenselvennys / Signature and Print Name

Allekirjoittaessa, ostaja samalla vahvistaa, että on lukenut  
ja ymmärtänyt tämän sopimuksen Kauppaehdot (s. 2 –5).

By signing, the buyer also confirms that he / she has read and 
understood the Terms & Conditions of this Agreement (pp. 2 –5).

Ostaja täyttää / The Buyer Fills

Paikka ja aika / Date and Place Allekirjoitus ja nimenselvennys / Signature and Print Name

sopimukseen. Lisäehdoista sovittaessa, ehdot 
eivät saa muodostua kohtuuttomiksi, ja kaupan 
osapuolten lakisääteisiä oikeuksia tai velvollisuuk-
sia rajoittavia ehtoja ei noudateta.

Terms & Conditions. The document must be 
attached to this Trade Agreement. When agreeing 
additional terms, the terms shall not be unreason-
able and complied with restricting the statutory 
rights and obligations of the parties to the trade.

5 (5)
15

02
20

21
 2


	Nimi titteleineen  Titles and Full Name: 
	Sukupuoli  Sex: 
	Syntymäaika  Day of Birth: 
	EMSkoodi  EMSCode: 
	Rotu  Breed: 
	Rek nro  RegNo: 
	Tunnistusmerkintä  IDNo: 
	Isä  Father: 
	EMSkoodi  EMSCode_2: 
	Reknro  Reg No: 
	Emo  Mother: 
	EMSkoodi  EMSCode_3: 
	Reknro  Reg No_2: 
	Etu ja sukunimi  Full Name: 
	Kasvattajanimi  Name of the Cattery: 
	Sähköposti  Email: 
	Yhdistys  Cat Club: 
	Lähiosoite  Street Address: 
	Puhelin  Phone: 
	Postitoimipaikka  City: 
	Postinumero  Zip Code: 
	Maa  Country: 
	Pankkitilinumero IBAN  Bank account IBAN No: 
	Tilin omistaja  Account holder: 
	Etu ja sukunimi  Full Name_2: 
	Kasvattajanimi  Name of the Cattery_2: 
	Sähköposti  Email_2: 
	Yhdistys  Cat Club_2: 
	Lähiosoite  Street Address_2: 
	Puhelin  Phone_2: 
	Postitoimipaikka  City_2: 
	Postinumero  Zip Code_2: 
	Maa  Country_2: 
	Myyntihinta  Purchase Fee: 
	Käsiraha  Down Payment: 
	Osamaksu  Installment Payment: 
	Huomautuksia  Remarks: 
	Viat Diseases: 
	Rekisterikirja: Off
	Rekisterikirja Pedigree: Off
	Osamaksu: Off
	Show: Off
	Breeding: Off
	Sterilized: Off
	Other: Off
	Pet: Off
	Plague: Off
	Flue: Off
	Rabies: Off
	Muu: Off
	Plague Booster: Off
	Flue Booster: Off
	Rabies Booster: Off
	Muu Booster: Off
	Taso Classification: 
	Rokote Vactination_2: 
	Rokote Vactination: 
	Osamaksu Installment: Off
	Lisäehdot AT: Off
	Hoito-opas Cat Care: Off
	Father Health: Off
	Vet Certificate: Off
	Pentutarkistus: Off
	White Cat: Off
	Testicular Descent: Off
	Napatyrä: Off
	Liitteet Attachements: 
	Sellers Date: 
	Buyers Date: 


