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Köpinformation för dig som vill köpa en 
omplaceringskanin/ gnagare. 

Information till dig som funderar på att köpa kanin/gnagare av mig:  
Du som köper en kanin av mig måste vara minst 18år. Är du under 18 år? Be din förälder kontakta 

mig om du är intresserad av att köpa en kanin. När du hämtar din kanin kan jag behöva be om 

legitimation. Jag säljer inte kaniner till minderåriga, där inte en vuxen tar på sig ansvaret för djurets 

skötsel och välmående. 

Tinga en kanin/gnagare:  
Ni väljer ut vilken kanin ni vill köpa och kontaktar mig sedan på e-post eller telefon. Om kaninen finns 
kvar för försäljning så kommer jag be er sätta in tingningsavgiften på mitt konto. Pengarna ska finnas 
på mitt konto inom 3 bankdagar. Kontonumret får ni av mig när vi har varit i kontakt. Det går även 
bra med swish och då ska pengarna finnas på mitt konto inom 1 timme. 
Avgiften är alltid 400kr, oavsett ras. Resterande summa betalas vid hämtning. 
Om man tingar en kanin är det inte bindande MEN om ni ångrar er så betalas INTE avgiften tillbaka, 
detta då jag har hållit denna kanin till er och sagt nej till andra köpare som visat intresse av kaninen. 
Observera att avgiften är bunden till den individ som ni väljer. Om ni ångrar er och vill byta kanin så 
behöver ni betala en ny avgift för den nya kaninen. Om något skulle hända med kaninen innan 
leveransen så kommer naturligtvis avgiften återbetalas eller dras av från summan vid 
tingning/leverans av annan kanin. Om ni tingat en kanin och avtalat dag och tidpunkt för leverans 
och inte dyker upp utan att meddela mig, så kommer kaninen åter vara till salu och er avgift är 
förbrukad. När du har tingat en kanin har du 7 dagar på dig att hämta kaninen om ingen annan 
överenskommelse sker. Vill du ha kvar kaninen längre än 7 dagar, så går det att lösa genom att du 
inackorderar kaninen hos mig. Mer information om detta finns under inackordering på hemsidan. 

Är ni intresserade av en kanin så tinga kaninen och betala tingningsavgiften så att ingen annan 
hinner före. Detta är min policy och jag har den som säkerhet för mig och för dig som kund. 
Jag prutar ALDRIG på mina kaniner! Så tycker du att priset inte passar dig är det bara att du vänder 
dig till någon annan uppfödare/säljare. 

Har du tingat en kanin men inte har en plan för hur du ska transportera kaninen eller inte tänker på 
kaninens bästa kommer jag att neka dig köpet och avgiften är förbrukad, då jag har hållit denna kanin 
till er och sagt nej till andra köpare som visat intresse.  
Jag förbehåller mig rätten till att neka ett köp om jag anser att köparen inte är lämplig. Har du betalat 
avgiften och sedan uppvisar att du inte är lämplig kommer avgiften INTE att betalas tillbaka! 

Jag håller aldrig en kanin, utan tingningsavgift! 

Hämtning/ Leverans:  
I samband med att du tingar en kanin så bokar vi dag och tid för hämtning. Räkna med att besöket 

tar max 30 min, tiden startar vid utsatt tid och jag önskar att du respekterar överenskommen tid, då 

jag ofta har kunder både före och efter. Om ni kommer sent så blir ert besök förkortat.  Kaninen 

hämtas hos mig, om inte en överenskommelse om transport är gjord. Transport brukar kunna gå att 

ordna genom mig eller andra personer. En kostnad för transporten tas då ut. När ni hämtar er kanin 

ska ni ha med er en transportbur eller en låda som kaninen kan sitta säkert i på vägen hem. Lägg lite 

strö/tidningspapper eller en handduk i botten. 

Jag bedriver omplaceringshem med tillstånd från länsstyrelsen och Jordbruksverket. 

Alla djur förtjänar ett bra liv, tack för att du vill ge ett omplaceringsdjur en ny chans till ett bra liv! 


