
Kauppakirja 

Allekirjoittaneet ovat tänään sopineet seuraa-

vasta kaupasta:

1.Myyjä

2.Ostaja

3.Kaupan kohde

4.Hevosen aiottu käyttötarkoitus

5. Ostajan tarkastus ja myyjän antamat 

tiedot

Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen. Myyjä 

vakuuttaa, että kaupan kohteesta on ilmoi-

tettu kaikki myyjän tiedossa olevat sellaiset 

seikat, joilla on kaupan päättämisen kannalta 

olennainen merkitys ja joita ei voi huomata 

huolellisessa tarkastuksessa. Mikäli eläinlää-

käri on suorittanut hevoselle ostotarkastuk-

sen, tulee siitä annettu todistus liittää tähän 

sopimukseen.

6.Kauppahinta

Kauppahinnan maksaminen (tarpeettomat 

yliviivataan)

-Kauppahinta maksetaan kokonaisuudes-

saan heti ja kuitataan vastaanotetuksi tämän 

kauppakirjan allekirjoituksin.

-Kauppahinnasta maksetaan                  heti, 

mikä määrä kuitataan vastaanotetuksi tämän 

kauppakirjan allekirjoituksin. Loppukauppa-

hinta maksetaan viimeistään                     .

-Koko kauppahinta maksetaan viimeistään                                                       

                          .

Maksamattomalle kauppahinnalle lasketaan 

viimeisestä maksupäivästä alkaen vuotui-

nen viivästyskorko, joka ylittää seitsemällä 

prosenttiyksiköllä kulloinkin voimassa olevan 

Suomen Pankin vahvistaman viitekoron.

7.Omistusoikeus

Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy 

ostajalle heti, kun kauppahinta mahdollisine 

viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan 

maksettu.

8.Hallinta

Hallinta kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle 

heti, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan 

maksettu.

9.Vaaranvastuu

Vaaranvastuu kaupan kohteeseen siirtyy os-

tajalle heti, kun kaupan kohde on luovutettu 

ostajan tai tämän puolesta toimivan haltuun.



10. Rekisteröimistodistus/Hevospassi ja omistajanvaihdosilmoitus

Otsikossa mainitut asiakirjat luovutetaan ostajalle heti, kun omistusoikeus kaupan kohtee-

seen on siirtynyt ostajalle.

11.Muut ehdot

12. Myyjän ja ostajan allekirjoitukset

Paikka                                         Päiväys

Myyjä                                                Ostaja

Nimenselvennys          Nimenselvennys

 



Täyttöohjeet

1. Myyjän nimi, yhteystiedot ja syntymä-

aika.

2. Ostajan nimi, yhteystiedot ja syntymä-

aika.

3. Hevosen nimi ja rekisterinmero. Jollei 

hevosella vielä ole rekisterinumeroa 

tulee tähän kohtaan täyttää hevosen 

syntymäaika, emä, isä ja emänisä he-

vosen yksilöimiseksi.

4. Käyttötarkoitus, johon ostaja ostaa 

hevosen. Myyjä vastaa, että hevonen 

soveltuu ostajan aikomaan käyttötar-

koitukseen mikäli myyjälle on kerrottu 

mihin käyttötarkoitukseen hevonen tu-

lee, tai se muutoin on selkeästi käynyt 

ilmi kaupantekotilanteessa. Sen sijaan 

myyjä ei vastaa hevosen soveltuvuu-

desta mihinkään sellaiseen ostajan 

aikomaan käyttötarkoitukseen,josta 

myyä ei ole tietoinen.

5. Ostajan tulee tarkastaa hevonen tode-

takseen, että se vastaa myyjän anta-

mia tietoja. Mikäli eläinlääkäri on suo-

rittanut hevoselle ostotarkastuksen, tu-

lee tästä tarkastuksesta annettu todis-

tus liittää tähän sopimukseen. Tällöin 

myyjä ei vastaa mistää eläinlääkärin 

tarkastuksessa ilmenneestä hevosen 

virheestä, sillä ostaja on ollut tai hänen 

olisi tullut olla tietoinen hevosessa ole-

vasta virheestä kaupantekohetkellä.

6. Hevosen hinta ja maksutapa, eli mak-

setaanko hevonen heti ja kerralla, use-

ammassa erässä vai kokonaisuudes-

saan myöhemmin.

7. Hevonen siirtyy ostajan omistukseen 

kun kauppahinta on kokonaisuudes-

saan maksettu. Ennen omistusoikeu-

den siirtymistä kaikki omistajan oikeu-

det ja velvollisuudet kuuluvat myyjälle. 

Tämän kauppakirjan allekirjoituksen 

jälkeen myyjällä ei kuitenkaan ole oi-

keutta perua kaupaa, eikä myydä he-

vosta kolmannelle.

8. Ostaja saa hevosen hallintaansa mak-

settuaan kauppahinnan. Tätä ennen 

myyjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa 

hevosta ostajalle eikä ostajalla ole oi-

keutta vaatia hevosta hallintaansa.

9. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti, kun 

ostaja saa hevosen hallintaansa. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että vaaranvastuun 

siirryttyä ostajalle ostajan tulee mak-

saa hevonen, vaikka se loukkaantuisi 



tai kuolisi. Vaaranvastuun siirryttyä 

myyjällä ei myöskään ole velvollisuutta 

palauttaa jo maksettua kauppahintaa, 

vaikka hevonen loukkaantuisi tai kuo-

lisi. Vaaranvastuun siirtymisen takia 

on tärkeää, että mikäli hevonen jää 

myyjän tallille omistusoikeuden siir-

ryttyä ostajalle, tulee hevosen myyjän 

tallilla olosta tehdä kirjallinen sopimus 

(valmennus-, hoito- tai karsinavuokra-

sopimus). Mikäli hevonen jää myyjän 

tallille, eikä hevosen tallilla olosta ole 

tehty kirjallista sopimusta, on riskinä, 

että katsotaan ettei hevosen hallinta ja 

vaaranvastuu ole siirtynyt ostajalle.

10. Hevoseen liittyvät asiakirjat siirtyvät 

ostajalle heti kun kauppahinta on ko-

konaan maksettu. Tätä ennen ostajalla 

ei ole oikeutta vaatia kyseisiä asiakirjo-

ja haltuunsa eikä myyjällä ole velvolli-

suutta luovuttaa niitä.

11. Muut kauppaan liittyvät ehdot, kuten 

mitä varusteita tulee hevosen mukana, 

kuka vastaa hevosen kuljetuksista os-

tajalle yms.

12. Ostajan ja myyjän allekirjoitukset. Mi-

käli jompikumpi osapuolista on vajaa-

valtainen, tulee edunvalvojan allekir-

joittaa kauppakirja hänen puolestaan.


