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Sopimusehdot ja toimintaohje siitossonnin ostajalle
Rekisteröidy ostajaksi etukäteen:
Ostaja rekisteröityy ostajaksi ennen nettihuutokaupan alkamista ja sitoutuu alla mainittuihin kaupan ehtoihin
ja sonnin vastaanottamiseen viikolla 20. Ostajalle ilmoitetaan kaupan vahvistumisesta sähköpostitse. Sonnin
kantakirjatodistus toimitetaan ostajalle sonnin mukana. Huom! Ostaja ilmoittaa siitoseläinvälitykseen
mahdollisista tautipurkauksista karjassaan ennen sonnin kuljetusta.
Lisätietoja sonneista, kuljetuksista ja maksuista
• Kasvatustila on salmonellavapaa sekä lisäksi myytävät sonnit ovat Mycoplasma bovisseurantaohjelman mukaan A-tasolla, mikä tarkoittaa, että M. bovis-riskitaso on erittäin vähäinen.
Sonnien mukana ostajalle lähetetään Nasevan Pitopaikan eläinten terveystodistus liitteineen.
• A-Tuottajat/siitossonnikasvatustila eivät vastaa sonnien mahdollisista perinnöllisten sairauksien
kantajuuksista. Ostaja perehtyy mahdollisesti polveutumistodistuksella ja/tai myytävien sonnien
listalla julkaistuihin perinnöllisten sairauksien geenitestituloksiin ennen kauppaa.
• Puolueeton eläinlääkäri käy tarkistamassa (joukkotarkastus ennen huutokauppaa) eläimet ja näin
todetaan huutokaupattavien eläinten terveys.
• Sonnit eivät ole vakuutettuja. Jokainen ostaja voi vakuuttaa itse sonnin kaupan vahvistuttua.
• Atria Nauta järjestää sonnien kuljetuksen viikolla 20 tai heti sen jälkeen. Ostaja ei voi toivoa
kuljetukseen lykkäystä.
• Sonnin kuljetuksen maksaa sonnin ostaja. AtriaNauta-palvelu hoitaa kaikki kuljetukset keskitetysti.
• Jokaisesta huutokaupasta ostamastaan siitossonnista ostaja maksaa lisäksi 50€/sonni
siitoseläinvälityspalkkiota. Niiltä tiloilta, jotka eivät ole Atria Nauta/Pohjanmaan Liha-sopimustiloja,
peritään välityspalkkiota 150 €/sonni. Ulkomaan vientiin menevistä sonnikaupoista ja niistä
aiheutuvista poikkeamista on sovittava erikseen A-Tuottajat Oy:n ja siitossonnikasvatustilan kanssa.
• Sonnit myydään käteismaksulla, maksuaika sonnista ja sen kuljetuksesta on 14 vrk toimituksesta.
• Tilatuista toimeksiannoista syntyneistä kaupoista A-Tuottajat veloittaa ostajalta 100 €/sonni
palvelumaksun sonnin laskutuksen yhteydessä
• Kaikkiin huutokauppahintoihin ja tässä ohjeessa mainittuihin palkkioihin ja hintoihin lisätään alv.
Reklamaatiot hyvissä ajoin:
• Vain terveet sonnit myydään ja kuljetetaan. Kuljetuksen aikana syntynyt vaurio on kirjattava
rahtikirjaan ja siitä on ilmoitettava välittömästi (viimeistään vuorokauden kuluttua sonnin
saapumisesta tilalle) Susanna Vehkaojalle.
• Akuuttia loukkaantumista tai kuolemantapausta ei korvata. Vastuu näissä tapauksissa on eläimen
ostajalla.
• Tiineytyskyvyttömyysreklamaatiot on tehtävä Susanna Vehkaojalle viimeistään 31.7.2021
mennessä. Siitoskyvyltään toimimattomaksi todettu siitossonni korvataan uudella sonnilla
ensisijaisesti siitossonnikasvattamosta ja toissijaisesti Atria Nauta-siitoseläinvälityksen kautta.
Toimimattoman sonnin teurastili ohjataan A-Tuottajille. Sonnin ostaja osallistuu korvaussonnin
kuljetuskustannuksiin. Muut reklamaatiot käsitellään tapauskohtaisesti. Tällöin sovelletaan, jos
mahdollista, siitoseläinkaupan vakiintuneita käytäntöjä.
• Siitoskyvyltään toimimaton tarkoittaa astumiskyvyttömyyttä, hedelmättömyyttä tai jotain
siitoskykyyn vaikuttavaa sairautta, joka voidaan osoittaa esiintyneen sonnilla piilevänä jo ennen
siitossonnikasvattamosta lähtöä.
Yhteystiedot:
• Susanna Vehkaoja 040 750 5167, siitoseläinvälitys
• Kuljetussuunnittelu; yhteydenotot mieluiten sähköpostilla reetta.mullo@atria.com
puh. 0103160084

