FABA Svin Ab
Allmänna försäljningsvillkor
Godkända vid styrelsesammanträdet för FABA Svin Ab 21.9.2007

1. Tillämpningsområdet för de allmänna försäljningsvllkoren
Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas inom FABA Svin Ab:s försäljningsverksamhet. Dessa villkor gäller alla
leveranser av de galtspermadoser som FABA Svin Ab utför. Dessa villkor tillämpas på alla leveranser, om inte
parterna skriftligen annat avtalat.
I dessa försäljningsvillkor definieras de villkor som iakttas mellan parterna, då FABA Svin Ab (nedan leverantören) på
grundval av en beställning levererar galtspermadoser till den företagare som bedriver svinuppfödning (nedan
beställaren) och som lämnat beställningen.
2. Beställningsförfarande och uppkomsten av ett köpeavtal
Beställaren lämnar beställningen per www-beställningstjänst, e-post, telefax eller telefon. De av beställaren lämnade
beställningarna är bindande.
Då leverantören bekräftat ordern med en orderbekräftelse eller genom att leverera de beställda produkterna, blir
beställningen bindande för båda parterna, och ett köpeavtal har uppkommit. Ifall försäljningsvillkoren avviker från vad
som avtalats i dessa villkor, bekräftas villkoren för leveransen i ett särskilt ordererkännande.
3. Köpesumman och dess betalning
Köpesumman är priset enligt den av FABA Svin Ab:s styrelse godkända, gällande prislistan vid varje enskild tidpunkt.
I priset ingår enbart spermadosen. I dosens pris ingår inte frambefordran av den till beställaren, utan leveransavgiften
uppbärs separat. Leveransavgiften omfattar behandlingskostnader, förpackningsmaterial och sedvanliga
fraktkostnader. Till priset fogas mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid varje enskild tidpunkt.
Betalningstiden är 14 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning efter förfallodagen är beställaren skyldig
att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ifall beställaren försummar att erlägga betalning på förfallodagen, har leverantören rätt att vägra nya leveranser ända
tills de försummade betalningarna har erlagts.
4. Leveransvillkor och övergång av risken
Leveransvillkoren är DDP leveransadress (t.ex. Matkahuolto-verksamhetsställe).
Risken övergår till beställaren, då spermadosen befinner sig på avtalad leveransadress.
5. Utförande av leverans
Leverantören förbinder sig inte till att leveransen utförs vid någon bestämd tidpunkt. Leverantören ansvarar inte för
skador eller förluster, vilka kan orsakas av att leveransen försenas eller inte blir utförd på önskat sätt.
Leverantören har rätt att ersätta den i beställningen angivna rasen eller individen med en annan, ifall den beställda
produkten inte finns tillgänglig på leveransdagen.
6. Varans egenskaper
6.1. Galtar
Sperman härstammar från galtar, vilka uppfyller de krav som ställts i jord- och skogsbruksministeriets allmänna brev
G8 och hos vilka det inte den dag sperma insamlats har upptäckts kliniska symptom på smittosam sjukdom. G8bestämmelserna baserar sig på lag om djursjukdomar (55/80, 809/92), förordning om förhindrande av
djursjukdomars spridning i samband med import (884/75), lag om utövande av seminering av husdjur (182/49),
förordning om utövande av seminering av husdjur (557/49) och lag om husdjursavel (794/93).
6.2 Spermadoser
Då spermadosen lämnar galtstationen uppfyller den följande kriterier:
- antalet spermier är i medeltal minst 2,5 miljarder, antalet är under 2 miljarder i färre än 10 % av doserna
- vitaliteten är minst 60 %- dosens vikt är minst 70g (inklusive förpackning)
- osmolaritetn är +/-50 mOsm/l av riktvärdet för den brukade utspädningsvätskan
- dosen innehåller den ras och/eller galt som är antecknad på dosens etikett.
Till övriga delar svarar leverantören för varans egenskaper i enlighet med de uppgifter som denne lämnat och vilka
hänför sig till köpet i fråga.

6.3. Reklamation
Fel i leveransen skall anmälas till leverantören omedelbart då felet har upptäckts. Om den levererade varan är
felaktig till någon del, skall beställaren underrätta leverantören om felen senast inom 30 dagar från leveransen.
Förutsättningen för leverantörens ansvar för fel är en vederbörlig reklamation.
7. Leverantörens ansvar för fel
7.1. Ansvarsgrund
Leverantören ansvarar för fel och brister som upptäckts i varans egenskaper då de bevisas bero på försummelser
från leverantörens sida. Ansvarets innehåll har definierats nedan i punkterna 7.2 - 7.6.
7.2. Ny leverans
Då ett fel, vilket är på leverantörens ansvar, har upptäckts, levererar leverantören till beställaren en ny spermados
eller ersätter denne med det pris som erhållits för spermadosen. Leverantörens ansvar för den levererade varan
begränsar sig till detta och leverantören ansvarar inte för de ekonomiska förluster som eventuellt vållas av felaktig
vara
7.3. Produktansvar
Om ett fel i varan upptäcks, vilket är på leverantörens ansvar, ansvarar leverantören för de sakskador som felet vållat
för annan egendom, såsom insjuknade djur. Leverantörens ansvar begränsar sig då till direkta (medicin-/veterinärs-)
kostnader och är till beloppet högst 200 euro per seminerad sugga och 5.000 euro per svingård.
Ansvaret gäller inte indirekta skador som vållas, såsom minskad produktion eller inkomstbortfall.
7.4. Följdskador
Leverantören ansvarar inte för de produktionsförluster som vållats av felen, för utebliven vinst och ej heller för andra
följdskador.
Till spermadoserna hänför sig ingen dräktighetsgaranti eller någon annan garanti för spermans verkningar, och ej
heller någon garanti som hänför sig till avkomlingarnas antal, ärftliga anlag eller defekter o.d.
7.5. Förväxlad sperma
Om en spermados på grund av leverantörens försummelse innehåller sperma av någon annan ras eller individ än
vad som har antecknats på etiketten, ersätter leverantören den skada som vållats inom produktionen av avelsdjur (en
ekonomisk skada, som är en följd av att den kull som blivit född härstammar från en far av mindre värde än vad som
avtalats). Ersättningens belopp är högst 400 euro per seminering som leder till dräktighet.
Leverantören betalar de test som skall utföras för att utreda härstamningen, ifall det visar sig att felet gjorts av
leverantören. I annat fall betalas testen av den som önskar att de skall utföras.
7.6 Begränsning av ansvar
Leverantörens ansvar för fel i den levererade varan begränsar sig till vad som definierats ovan i punkterna 7.1. - 7.5.
och leverantören har inte något annat ansvar för fel och ej heller för skador eller förluster, som kan vållas beställaren
av varans egenskaper.
8. Force majeure
Parterna befrias från uppfyllandet av sina skyldigheter enligt avtalet då uppfyllandet av skyldigheten förhindras av ett
hinder som ligger utanför partens påverkningsmöjligheter och till följd av vilket parten inte med skälighet har kunnat
undvika eller övervinna. Som sådant hinder betraktas bl.a. eldsvåda, naturfenomen, strejk, lockout, krig, förhindrad
leverans av centrala leverantörer, skadad produktionsanläggning och myndighetsåtgärder som hänför sig till
begränsning av import och export.
9. Lag som skall tillämpas och avgörande av tvister
På avtalsförhållandet mellan parterna tillämpas Finlands lag, och till den del ej annat har avtalats i detta avtal, i första
hand Finlands köplag.
Tvister mellan beställaren och leverantören, vilka inte kan lösas genom förhandlingar sinsemellan, avgörs hos
underrätten på leverantörens hemort.

