
 
 

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt 
för raskatt med SVERAK-stamtavla 

Sida 1 (2) 

 

 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av 

avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs behandling av personuppgifter, 

finns på www.sverak.se/sekretessinformation/ . Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår 

medlemsavdelning, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se 
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Avtal mellan två parter är bindande. Generellt gäller att man måste vara 18 år, 
dvs myndig, för att ingå avtal. Tänk noga igenom försäljning/köp av katten i 
fråga innan ni undertecknar och tar emot/betalar handpenning/köpeskilling. 

Rättsförhållandet mellan säljaren och köparen regleras enligt Avtalslagen, 
Köplagen och/eller Konsumentköplagen. Konsumentköplagen gäller när 
köparen är att anse som konsument. Konsumentköplagen är tvingande och 
kan inte avtalas bort. SVERAK hänvisar till Konsumentverkets webbplats för 
mer information om Konsumentköplagens innehåll. Tvist rörande detta avtal 
behandlas främst av konsumentvägledningen och/eller Allmänna 
Reklamationsnämnden, ARN. Tvister som inte kan lösas på något av de 

nämnda sätten behandlas av allmän domstol. 

SVERAK tolkar inte lagen vid tvistemål mellan köpare och säljare. SVERAK 

agerar inte - och företräder inte enskilda personer - i civilrättsliga tvister.  

Kattköparen ska kunna utgå ifrån att katten är en raskatt. Detta sker genom 
överlämnandet av SVERAK-utfärdad stamtavla. Utan SVERAK-stamtavla 
(eller intyg om att katten är under registrering hos SVERAK) är katten att 
betrakta som huskatt. Alla av SVERAK stambokförda katter går att hitta i 
FindUs - http://stambok.sverak.se/. Eventuell avelsrestriktion (”avelsförbud” 
och liknande) ska vara inregistrerad i SVERAKs stambok och vara utskriven 
på kattens stamtavla för att beaktas av SVERAK. 

I FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring samt 
SVERAKs grundregler finns regler rörande försäljning och överlåtelse av katt 
som varje SVERAK-medlem ska känna till och följa.  

Senast 30 dagar efter överlåtelse ska ägarändring göras hos SVERAK.  

Avtalet är en värdehandling (vid behov, skicka kopia - aldrig original).  
Ändringar i detta avtals text kan innebära brott mot SVERAKs grundregler. 

  
 

Katt 

Kattens namn Reg.nr i SVERAK 

       
Kön Ras och färg (EMS-kod) Född ID-nr 

 Hane   Hona         
Kattens far Reg.nr 

            
Kattens mor Reg.nr 

            
Information om katten redan är försäkrad Försäkringsbolag Försäkringsnummer 

 Liv      Veterinärvård      Dolda fel   

Köpeskilling och Leverans 

50% av kattens värde erlägges med likvida medel. Resterande 50% erlägges i form av 1 kattungekull med minst 2 levande kattungar för hona, eller med 2 kullar med minst 
1 levande kattunge per kull för hane. Ev. handpenning som ej betalas tillbaka vid leverans ska vara max 15% av kattens värde, handpenning dras av från summan som 
erläggs vid leverans. För detaljer rörande köpeskilling, leverans och övriga villkor, se sida 2. 

Kattens värde Kontant köpeskilling (50% av värde)  Leveransdatum Ev handpenning, summa och datum erlagd 

                        

Köparen äger rätt att lösa avtalet mot resterande summa upp till fullt värde, innan villkoren i avtalet är uppfyllda  JA      NEJ 

Säljare 

Namn Pers.nr 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
E-postadress 
Tel.nr 2 

Tel.nr Medlemskap i SVERAK-klubb 

      
      

       

Köpare 

Namn Pers.nr 

            
Gatuadress  Postnr och postadress 

            
E-postadress 
Tel.nr 2 

Tel.nr Ev. medlemskap i SVERAK-klubb 

      
      

       

Underskrifter 

Detta avtal innebär att köparen inte får använda katten i avel innan säljaren utnyttjat sin avelsrätt. När villkoren i detta avtal är uppfyllda övergår avelsrättigheten till köparen.  
Säljaren förbinder sig att inte överlåta rättigheter enligt detta avtal på annan än köparen. Detta avtal får inte överlåtas genom försäljning, gåva eller genom testamentariskt 
förordnande. Avtalet kan inte heller göras till föremål för bodelning Säljarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt. Säljaren ansvarar 
inte, om inte annat avtalats, för hur katten utvecklas exteriört. 

Med detta avtal, 2 sidor, av vilket parterna erhållit var sitt exemplar och som genomlästs och undertecknats, förklarar sig båda parter nöjda. 

Ort, Datum  Ort, Datum Ort, Datum 

   

Säljarens underskrift Köparens underskrift Säljarens kvittering av mottagen köpeskilling (vid leverans) 

   

 

 
 

http://www.sverak.se/sekretessinformation/
mailto:sverak@sverak.se
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av 

avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs behandling av personuppgifter, 

finns på www.sverak.se/sekretessinformation/ . Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår 

medlemsavdelning, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se 
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Leverans 
Leverans sker tidigast när katten är 12 veckor gammal genom att 
köparen hämtar katten hos säljaren, om inget annat avtalats. Katten ska 
vara frisk och utan fel vid leveransen, om annat inte uttryckligen angivits 
i avtalet. Enligt SVERAKs grundregler ska katten vara ID-märkt och 
veterinärbesiktigad innan leverans. Besiktningsintyg (max 7 dagar 
gammalt), vaccinationskort och stamtavla ska medfölja vid leverans. 

Köparen betalar katten i samband med leverans med avdrag för 
eventuellt tidigare erlagd handpenning. Om köparen inte såsom 
överenskommit kan betala vid leveransen är uppfödaren inte skyldig att 
leverera katten.  

Avbeställning 
Köparen har rätt att avbeställa katten innan den har avhämtats. Säljaren 
har i sådant fall rätt till ersättning för skäliga kostnader som uppkommit 
på grund av att köparens avbeställning. Sådan ersättning kan parterna i 
förväg komma överens om, dock ska ersättningen begränsas till max 
15% av kattens värde. Ersättningen kan erläggas i förskott såsom s.k. 
handpenning, som inte betalas tillbaka vid avbeställning. Detta gäller 
dock inte om avbeställning sker för att katten har besiktats med 
anmärkning.  

Efter det att katten levererats har köparen som regel inte rätt att lämna 
tillbaka den såvida inte köparen reklamerar katten.  

Ansvar och fel 
Säljaren försäkrar att denne, genom avel enligt djurskyddslagen och 
SVERAKs regler, har vidtagit åtgärder för att förebygga fel hos katten, 
samt att information om kända sjukdomar/defekter gällande såld katt och 
föräldradjuren har delgivits köparen. Säljarens ansvar för fel hos katten 
ska inte omfatta sådana fel som uppstår trots att adekvata 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förebygga felet. 

Parterna är medvetna om att katten är ett levande djur och som sådant 
kan drabbas av fel under sin livstid som inte varit möjliga att förutse eller 
förebygga. Vid försäljning av vuxen katt är parterna medvetna om att 
den utgör en begagnad vara. 

Köparen har beretts möjlighet att före köpet noggrant undersöka katten 
och dess härstamning. Köparen har tagit del av bilagt besiktningsintyg. 

Parterna har avtalat följande om det skick katten ska överlämnas i på 
leveransdagen: Katten överlåts i befintligt skick utifrån vad en 
omsorgsfull köpare har anledning att förvänta sig med hänsyn till dess 
ålder, pris, kända veterinärintyg, de upplysningar och garantier säljaren 
lämnat, samt eventuell beskrivning av fel och brister i besiktningsintyg 
och avtalet. 

Grunden för felbedömning i svensk lag görs med utgångspunkt i: 

• om katten inte stämmer överens med vad parterna kommit 
överens om då det gäller art och kvalitet, eller 

• om katten på annat sätt avviker från vad köparen med fog 
hade kunnat förutsätta. 

Frågan om katten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess 
beskaffenhet när den avlämnas. Säljare svarar för fel som funnits vid 
denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (s.k. dolt fel).  

Köparen är skyldig att begränsa skada i de fall där köparen kommer att 
begära ersättning av säljaren. Om det blir aktuellt med operativ 
åtgärd eller annan kostsam veterinärbehandling, ska köparen rådgöra 
med säljaren om kostnadens storlek innan åtgärden vidtas. Detta ska 
dock inte gälla om det på grund av kattens tillstånd eller andra särskilda 
skäl inte är rimligt att avvakta med veterinärbehandlingen. 

Mer utförlig beskrivning gällande när en vara ska anses felaktig och 
parternas ansvar för fel framgår av svensk lag. 

Ansvarsbegränsning 
Säljarens ansvar för fel hos katten är begränsat, gällande köparens krav 
på avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd. 
Kompensation ska inte utgå för den del som motsvarar ersättning som 
redan har betalats ut genom kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring, 
vilket köparen uppmanas att teckna. 

Säljarens skadeståndsansvar p.g.a. fel kan inte överstiga den kontant 
erlagda köpeskillingen såvida inte svikligt förfarande hos säljaren kan 
påvisas eller det är fråga om sådan följdskada som avses i 5 kap. 7 § 2 
punkten skadeståndslagen (1972:207). 

 

Reklamation 
En förutsättning för att köparen ska kunna få rätt till kompensation för ett 
fel är att köparen reklamerar katten. Reklamation innebär att köparen 
kontaktar säljaren och anger på vilket sätt katten enligt köparens 
uppfattning är felaktig. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att 
köparen märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom 
2 månader efter att det att köparen märkt felet ska alltid anses ha 
lämnats i rätt tid. Reklamation ska senast göras inom 3 år efter 
leveransen. 

Avelsrätt som köpeskilling 
Som del av köpeskillingen avtalas att säljaren behåller avelsrätten för 
katten. Rättigheten består av att säljaren har rätt till 1 kattungekull med 
minst 2 levande kattungar för hona, eller 2 kullar med minst 1 levande 
kattunge per kull för hane. Dessa kattungar ska uppnå 12 veckors ålder. 
Rättigheten måste utnyttjas innan katten fyllt 5 år.  

Parning ombesörjs av säljaren. Säljaren förbinder sig att i god tid 
meddela köparen inom vilken tidsram denne önskar disponera katten för 
parning. Säljaren har rätt att disponera katten i samband med parning 
den tid som behövs för att parning ska ske. Om tiden överstiger 14 dagar 
ska säljaren särskilt underrätta köparen om detta.  

Köparen förbinder sig att vårda katten och kattungar som föds hos 
denne; att omedelbart meddela säljaren när katten är könsmogen 
och/eller börjar löpa; samt att hålla katten disponibel för säljaren på ett 
sådant sätt att säljaren kan nyttja katten för rättigheter enligt detta avtal.  

Utgångspunkten är att kull föds hos köparen. Kattungar som föds i 
köparens vård under avtalstiden tillhör säljaren och ska vårdas enligt 
instruktioner från säljaren. Köparen ska snarast möjligt meddela säljaren 
vid födsel och säljaren bör ges möjlighet att närvara. Honkatt får ej 
lämnas oövervakad vid tiden för nedkomst. Besök av säljaren och 
kattungespekulanter avtalas i samråd mellan säljare och köpare. 

Om parning ska ske hos köparen eller kull ska födas hos annan än 
köparen ska detta avtalas skriftligen mellan parterna. 

Säljaren disponerar katten och ev. kattungar som föds hos köparen den 
tid som krävs för att utföra erforderliga veterinärundersökningar och 
behandlingar. Säljaren ansvarar för att kattungar blir vaccinerade och 
registrerade enligt gällande krav, samt för de kostnader som uppstår i 
anledning av nyttjande av avelsrättigheten. Säljaren ska tillse att katten 
har ett fullgott försäkringsskydd under den tid då säljaren nyttjar sin 
avelsrätt. 

Återköp/Lösen av avelsrätt 
Avelsrättigheten förfaller om säljaren avlider, eller meddelar att denne 
inte avser nyttja sin avelsrätt, eller om katten inte kan gå i avel av 
veterinärmedicinska skäl, eller om avel med katten innebär brott mot 
SVERAKs regler. 

Avlider eller avlivas katten, eller den i övrigt kommer bort, innan säljaren 
hunnit utnyttja sin avelsrätt till fullo, ska köparen ersätta säljaren med 
resterande 50% av köpeskillingen. Sådan ersättning utgår endast om 
inga hinder förelåg för avel (se ovan).  

Om köparen inte kan ha katten kvar eller om köparen avlider, ska 
säljaren inom 30 dagar från meddelandet givits, återköpa katten till 
erlagd köpeskilling (50% av avtalat värde). Om säljaren avstår från 
återköp har köparen/dödsboet rätt att lösa avtalet genom att erlägga 
resterande 50% av kattens värde till säljaren. Om båda parter avstår 
köp/lösen förfaller avelsrättigheten och katten får förfogas fritt av 
köpare/dödsbo. Om parterna är överens om att avelsrättigheten inte 
ska utnyttjas, kan parterna träffa avtal om skälig ersättning till säljaren. 

Avlider köparen och säljaren och dödsbodelägarna är överens om att 
avtalet ska fortsätta att gälla, ska en bilaga upprättas där det framgår 
vem som har övertagit äganderätten och skyldigheten att hålla katten 
tillgänglig för säljaren så att denne kan utnyttja sin avelsrätt. 

Om köparen eller köparens dödsbo förhindrar säljaren att utnyttja sin 
avelsrätt, eller själv nyttjar katten i avel innan villkoren i avtalet uppfyllts, 
blir köparen/dödsboet skadeståndsskyldig gentemot säljaren i enlighet 
med 5 kap. 7 § SKL. Skadeståndet omfattar ersättning för kattens värde, 
erlagda kostnader, samt uteblivna intäkter.  

Har köparen i detta avtal getts rätt att lösa katten innan avtalet uppfyllts, 
så kan detta göras närhelst köparen önskar. Ersättningen om resterande 
50% av kattens värde ska då erläggas till säljaren.  

Om köparen byter bostadsort och det medför ökade transportkostnader 
ska köparen stå för dessa ökade kostnader. 

Kattens namn Reg.nr i SVERAK¨ 

            

Särskild information, t.ex. känd information om sjukdomar/defekter i kattens linjer. OBS att en konsuments rättigheter enligt Konsumentköplagen ej kan inskränkas. 

      

http://www.sverak.se/sekretessinformation/
mailto:sverak@sverak.se

