Figen Oy
Yleiset myyntiehdot

1. Yleisten myyntiehtojen soveltamisala
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan Figen Oy:n karjunsiemenen
myyntitoiminnassa. Nämä ehdot koskevat kaikkia Figen Oy:n tekemiä
karjunsiemenannosten toimituksia. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin toimituksiin,
elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.
Näissä yleisissä myyntiehdoissa määritellään ne ehdot, joita noudatetaan
osapuolten välillä Figen Oy:n (jäljempänä toimittaja) toimittaessa tilauksen
perusteella sen tehneelle sikatalousyrittäjälle (jäljempänä tilaaja)
karjunsiemenannoksia.

2. Tilausmenettely ja kauppasopimuksen syntyminen
Tilaaja tekee tilauksen www-tilauspalvelulla, sähköpostilla, telefaxilla tai
puhelimitse. Tilaajan tekemät tilaukset ovat sitovia.
Toimittajan vahvistettua tilauksen tilausvahvistuksella tai toimittamalla tilattuja
tuotteita, tilaus tulee molempia osapuolia sitovaksi, ja kauppasopimus on syntynyt.
Mikäli myyntiehdot poikkeavat näissä ehdoissa sovitusta, vahvistetaan toimituksen
ehdot erillisessä tilausvahvistuksessa.

3. Kauppahinta ja sen maksaminen
Kauppahinta on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta. Hinta
sisältää karjunsiemenannoksen. Annoshintaan ei sisälly toimittaminen tilaajalle,
vaan toimitusmaksu peritään erikseen. Toimitusmaksu sisältää käsittelykulut,
pakkausmateriaalit ja tavanomaiset rahtikustannukset. Hintaan lisätään kulloinkin
voimassa olevan verolainsäädännön mukainen arvonlisävero.
Maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä lukien. Maksun viivästyessä eräpäivästä
tilaaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.
Mikäli tilaaja laiminlyö maksun suorittamisen eräpäivänä, toimittajalla on oikeus
kieltäytyä uusista toimituksista aina siihen asti, kunnes laiminlyödyt maksut ovat
tulleet suoritetuiksi.

4. Toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen
Toimitusehto on DDP toimitusosoite ( esim. Matkahuollon toimipiste ).
Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle, kun siemenannokset ovat sovitussa
toimitusosoitteessa.
5. Toimituksen tekeminen
Toimittaja ei sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana.
Toimittaja ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että
toimitus myöhästyy tai jää toteutumatta toivotulla tavalla.
Toimittajalla on oikeus korvata tilauksessa mainittu rotu tai yksilö toisella, mikäli
tilattua tuotetta ei ole toimituspäivänä saatavilla.

6. Tavaran ominaisuudet
6.1. Karjut
Siemenneste on peräisin karjuista, jotka täyttävät maa-ja metsätalousministeriön
asetuksen 5/EEO/2012 asettamat vaatimukset ja joissa ei siemennesteen
keräyspäivänä ole ilmennyt kliinisiä oireita tarttuvasta sairaudesta.
6.2. Siemenannokset
Siemenannoksen lähtiessä karjuasemalta se täyttää seuraavat kriteerit:
-siittiömäärä on keskimäärin vähintään 2,5 miljardia, määrä on alle 2 miljardia
vähemmässä kuin 10%:ssa annoksista
-elävyys on vähintään 60%
-annoksen paino on vähintään 70g (sisältää pakkauksen )
-osmolaarisuus on +/- 50 mOsm/l käytetyn laimennusnesteen ohjearvosta
-annos sisältää sitä rotua ja/tai karjua, mikä annoksen tarraan on merkitty.
Muulta osin toimittaja vastaa tavaran ominaisuuksista kirjallisesti antamiensa,
kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.
6.3. Reklamaatio
Toimituksessa olevista virheistä on ilmoitettava toimittajalle heti, kun virhe on
havaittu. Jos toimitettu tuote on joltain osin virheellinen, tilaajan tulee ilmoittaa
toimittajalle virheistä viimeistään 30 vuorokauden kuluessa toimituksesta.
Asianmukainen reklamaatio on edellytys toimittajan vastuulle virheistä.

7. Asiakaan oikeus ostamansa genetiikan välitykseen
Karjunsiemenannoksia ostanut asiakas sitoutuu olemaan myymättä sika-ainesta
(ensikoita, karjuja tai karjunspermaa) muuhun kuin teurastuotantoon kolmannelle
osapuolelle ilman erillistä sopimusta kahteen vuoteen viimeisestä sikojen
ostohetkestä lähtien.

8. Toimittajan vastuu virheistä

1.1. Vastuuperuste
Toimittaja vastaa tavaran ominaisuuksissa ilmenevistä virheistä ja puutteista silloin,
kun niiden osoitetaan johtuvan laiminlyönnistä toimittajan puolella. Vastuun sisältö
on määritelty alla kohdissa 7.2.-7.6.
1.2. Uusi toimitus
Toimittajan vastuulla olevan virheen ilmetessä toimittaja toimittaa tilaajalle
kustannuksellaan uuden siemenannoksen tai korvaa siemenannoksesta saamansa
kauppahinnan. Toimittajan vastuu toimitetusta tavarasta rajoittuu tähän eikä
toimittaja vastaa tavaran virheellisyydestä mahsollisesti aiheutuvista talousellisista
menetyksistä.
1.3. Tuotevastuu
Jos tavarassa todetaan toimittajan vastuulla oleva virhe, toimittaja vastaa virheen
muulle omaisuudelle aiheuttamista esinevahingoista, kuten eläinten
sairastumisesta. Toimittajan vastuu rajoittuu tällöin välittömiin ( lääke-/eläinlääkäri) kustannuksiin ja on määrällisesti enintään 200 euroa siemennettyä emakkoa kohti
ja 5.000 euroa sikalaa kohti.
Vastuu ei koske virheestä aiheutuvia välillisiä vahinkoja, kuten tuotannon
vähentymistä tai tulojen menetystä.
1.4. Seurausvahingot
Toimittaja ei vastaa virheiden aiheuttamista tuotantotappioista, saamatta jääneestä
voitosta eikä muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

Siemenannoksiin ei liity tiineystakuuta tai muutakaan takuuta siemennesteen
vaikutuksista, eikä syntyvien jälkeläisten määrään, perinnöllisiin ominaisuuksiin tai
vikoihin tms. liittyvää takuuta.
1.5. Siemennesteen vaihtuminen
Jos siemenannos sisältää toimittajan laiminlyönnin johdosta muun rodun tai yksilön
siemennestettä, kuin annoksen tarraan on merkitty, toimittaja korvaa
siitoseläintuotannossa aiheutuneen vahingon (taloudellinen vahinko, joka on
seurausta siitä, että syntynyt pahnue polveutuu vähempiarvoisesta isästä kuin on
sovittu ). Korvauksen määrä on enintään 400 euroa tiineyteen johtavaa
siemennysta kohti.
Toimittaja maksaa polveutumisen selvittämiseksi tehtävät testit, mikälo virhe
osoittautuu toimittajan tekemäksi. Muussa tapauksessa testit maksaa se, joka
haluaa ne tehtäväksi.
1.6. Vastuun rajoitus
Toimittajan vastuu toimitetun tavaran virheellisyydestä rajoittuu edellä kohdissa
7.1.-7.5. määriteltyyn eikä toimittajalla ole muuta vastuuta virheistä eikä
vahingoista tai menetyksistä, joita tilaajalle voi aiheutua tavaran ominaisuuksista.
9. Ylivoimainen este
Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä silloin, kun
velvollisuuden täyttämisen estää osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva
este, jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tälläisena
esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnosilmiöitä, lakkoa, työsulkua, sotaa, keskeisten
toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin
rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, ja siltä osin kuin tässä
sopimuksessa ei toisin ole sovittu, ensisijaisesti Suomen kauppalakia.
Tilaajan ja toimittajan väliset erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan keskinäisin
neuvotteluin, ratkaistaan toimittajan kotipaikan alioikeudessa.

