Liite sopimukseen koiran kaupasta
Myyjä:
Koiran nimi:
Koiran rek. nro:
Kuten kaikilla koiraroduilla myös snautserilla esiintyy joukko periytyviä vikoja ja sairauksia.
Suurimmaksi osaksi näiden periytyminen tapahtuu resessiivisesti eli piilevästi. Nimitys paljastaa,
ettei tällaisen taipumuksen kantajayksilöä voi tunnistaa sen ulkoasun perusteella.
Vastuuntuntoinen kasvattaja käyttää siitokseen vain terveiksi todettuja yksilöitä. Siitä huolimatta
saattaa tapahtua, että kaksi tervettä siitoskoiraa, jotka kantavat samaa sairaustaipumusta
paritetaan keskenään ja saadaan sairas/viallinen yksilö.
Usein nämä piilevät viat ja sairaudet puhkeavat vasta kun koira on ohittanut pentu- ja
nuoruusiän. Näin ollen kasvattaja ei voi näitä ennakoida. Myös pennun uudessa kodissa saama
hoito ja kohtelu sekä ennalta-arvaamattomat tekijät vaikuttavat merkittävästi erilaisten ongelmien
ja sairauksien puhkeamiseen ja syntyyn. Ostajan tulee huomioida, että hän pennun hankkiessaan
ostaa sen siinä kunnossa kuin se luovutushetkellä on.
Pennun tutkimushetken mukainen terveydentila käy ilmi oheistetusta eläinlääkärin lausunnosta.
Rodussa mahdollisesti esiintyviä vikoja ja sairauksia:
● Lonkkaniveldysplasia, lonkkakuvauksen hinta n. 120-320 euroa
● Kyynärniveldysplasia, kyynärkuvauksen hinta lonkkakuvauksen yhteydessä n. 0-50 euroa
● Selkä- ja niskarangan muutokset
● Hammaspuutokset, purentaviat
● Kivesvika
● SLO eli symmetrical lupoid onychodystrophy on immuuniperäinen martokynnen
tulehdussairaus, joka aiheuttaa kynsien haurastumista ja irtoamista.
● Silmäsairaudet, silmäpeilauksen hinta n. 70-90 euroa
o HC, harmaakaihi
o PRA, etenevä verkkokalvon rappeuma
o RD, verkkokalvon kehityshäiriö
o PHTVL/PHPV asteet 1-5, samentumisia linssin takana sekä mahdollinen linssin
epämuotoisuus
o PPM, synnynnäisten sikiöaikaisten verisuonten ja kalvojen jäänteitä iiriksessä
o Mikropapilla, näköhermon pään vajaakehitys
o Distichiasis, ylimääräisiä ripsiä
Yksittäisiä tapauksia sairauksista, joita voi esiintyä muissakin roduissa: erilaiset kasvaimet,
allergia, epilepsia, dilatoiva kardiomyopatia, kilpirauhasen vajaatoiminta, lihasdystrofia ym.
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Kasvattajan tiedossa olevat ja kertomat taustat suvussa esiintyvistä sairauksista:

□ Olen saanut rotukohtaiset hoito-ohjeet
□ Olen tutustunut Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään
Korvattavat viat:




hylkäävä purentavirhe: ylä- tai alapurenta tai kulmahampaan vakava asentovirhe (suoraan
kitalakeen pureutuva, suoraan eteenpäin kasvava). Virhe todetaan, kun hampaat ovat
täysin kehittyneet (1-vuotiaana) ja virheestä palautetaan 1/3 kauppahinnasta, mikäli tätä
purentavirhettä ei ole jo myyntihetkellä korvattu, jolloin asiasta on oltava merkintä
kauppakirjassa
mutkahäntäisyys: selvä nikamavika hännässä on todettavissa jo luovutusiässä ja koira
myydään halvemmalla. Mikäli virhe todetaan myöhemmin ja koira on myyty täydestä
myyntihinnasta, niin virheen todentuessa palautetaan 1/3 kauppahinnasta

Alennuksen syy on aina mainittava kauppasopimuksessa.

Olen tutustunut tähän liitteeseen ja vakuutan ymmärtäväni, että vaikka pennulla ei luovutushetkellä olisi näitä vikoja tai sairauksia näkyvissä, on sillä silti mahdollisuus saada ko. ja muita
vikoja myöhemmin.

Paikka, aika, ostajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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