Nu lanserar SKK nya köpeavtal
SKK har reviderat de två köpeavtalen. Oavsett om du beställer avtalen via SKKs blankettbeställning
eller laddar ner dem via Köpahund.se kommer du att få de nya avtalen. Nedan beskriver SKK de
största ändringarna på respektive avtal.
För båda köpeavtalen gäller att SKK har infört ett krav på att köparen signerar på framsidan att denne
har tagit del av besiktningsintyget.
SKK har också försökt att förtydliga punkten avseende information från uppfödaren på avtalets
framsida. Om det finns väsentlig information om kända sjukdomar eller defekter hos avelsdjuren
eller den aktuella hunden ska detta dokumenteras i en bilaga. Kryss sätts då i ja-rutan på avtalets
framsida och den särskilda informationen noteras i en bilaga till avtalet som säljare och köpare
signerar. För ändamålet har SKK tagit fram en bilaga som heter Bilaga - Särskild information. Denna
finns att ladda ner på såväl Köpahund.se som på skk.se.
För båda avtalen gäller också att avtalstexten på baksidan, speciellt under stycke 1 Kvalitet och
egenskaper, genomgått stora förändringar och SKKs förhoppning är att denna avtalstext i större
utsträckning ska skydda SKKs uppfödare då texten mer utförligt beskriver vilken typ av vara en hund
utgör.
På köpeavtalet har även vissa ändringar gjorts under avsnitt 7 som döpts om från Försäkring till
Ansvarsbegränsning för att tydliggöra uppfödarens ansvar, vilket inte nödvändigtvis behöver vara
kopplat till en försäkring.
En annan stor förändring är att möjligheten att erbjuda återköp har tagits bort då denna
överenskommelse ofta har föranlett tvister mellan parterna. Däremot har SKK valt att behålla
beloppsrekommendationerna som ett stöd för parterna om dessa är överens om att återköp ska ske.
Vad gäller köpeavtalet med bibehållen avelsrätt har ordet ”pris” ersatts med ”värde” på framsidan av
avtalet, för att förtydliga att hundens värde inte är detsamma som det pris köparen betalar. På
baksidan har – precis som i köpeavtalet – avsnittet om försäkring, punkt 6, döpts om till
Ansvarsbegränsning. Punkt 7 är reviderad och en ny rubrik, punkt 8, har införts. Punkt 8
Återköp/lösen av avelsrätt förtydligar vad som gäller om köparen inte längre har möjlighet att ha
kvar hunden, eller om köparen avlider.
SKK rekommenderar uppfödarna att ta del av de nya avtalen och läsa igenom dem i lugn och ro i god
tid inför nästa försäljning av hund. Kom även ihåg att du som uppfödare inom SKK är skyldig att
använda någon av SKKs tre obligatoriska avtal vid försäljning av hund, oavsett om du säljer hunden
till en konsument eller till en annan uppfödare.
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