TRESCHOW & PARTNER

Köpeavtal för häst enligt köplagen
Avtalet är upprättat av Advokat Frida Treschow
Nedan angivna parter har denna dag överenskommit följande om överlåtelse av häst.
Säljare
Namn/firma: _________________________________
Pers.nr/org.nr: ________________________________
Adress: _____________________________________
Tel.nr: _______________________________________ E-post: ______________________________________
Bank och kontonr: __________________________________________________________________________

Köpare
Namn/firma: _________________________________
Pers.nr/org.nr:_________________________________
Adress: ______________________________________
Tel.nr: _______________________________________ E-post: ______________________________________

Häst
Hästens namn:_________________________________ Födelseår: ___________ Kön: ____________________
Passnr: _______________________________________ Reg.nr: ______________________________________
Färg och tecken: ____________________________________________________________________________
Utbildningsnivå: ____________________________________________________________________________
Temperament: ______________________________________________________________________________
Särskilda egenheter eller beteenden hos hästen: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed hästen till köparen. De villkor som ligger till grund för köpet finns angivna i detta avtal.
Köparen blir i samband med undertecknande och betalning av köpeskilling hästens rättmätige ägare och har full
äganderätt samt förfoganderätt. Säljaren garanterar att säljaren är ensam ägare till hästen och att hästen innehas
med full äganderätt. Hästen är inte belastad med panträtt, säkerhetsrätt, nyttjanderätt eller andra rättigheter.
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Köpeskilling
Priset för hästen uppgår till _______________ SEK. Mervärdesskatt utgör ______________ SEK av detta belopp.
Köpeskillingen ska inbetalas till säljaren via _______________________
Köpeskillingen ska erläggas senast när hästens pass avlämnas. Därefter löper dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Handpenning om_______________________ SEK har erlagts den ____________________________________

Riskens övergång
Risken för hästen har övergått på köparen vid den tidpunkt då hästen överlämnats till köparen.

Övriga överenskommelser eller upplysningar
− Hästens pass ska lämnas till köparen i samband med betalning av Hästen och undertecknande av detta
avtal.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Reklamation
Reklamation för att göra gällande fel ska ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet
och bör göras skriftligen till säljaren. Båda parter utlovar med anledning av det träffade avtalet att vara nåbara och
medverka till att lösa en uppkommen tvist.

Tvist
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande
i allmän domstol.

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilket parterna tagit var sitt.
_________________________________
Ort och datum

_________________________________
Ort och datum

_________________________________

_________________________________

Säljare

Köpare
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