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Köpvillkor och information till köparen 
 

 

Registrera dig som köpare på förhand: 

Köparen bör registrera sig före auktionen och förbinder sig till nedanstående villkor samt till att köparen 

mottar de köpta tjurar/tjuren vecka 20. Bekräftelse av godkänt köp sänds via e-mail till köparen. Tjurens 

stamboksintyg levereras till köparen i samband med tjurleveransen. OBS! Köparen förbinder sig att meddela 

om eventuella sjukdomsutbrott före tjuren transporteras till gården. 

 

Info om tjurar, transporter och betalningar: 

• Uppfödningsgården är salmonellafri och de tjurar som säljs härstammar från gårdar som i 

Mykoplasma bovis bekämpningsprogrammet ligger på A-nivå vilket innebär att risken för smittan är 

mycket låg. Tjuren levereras med ETU Nötgårdens hälsointyg. 

• A-Producenter/uppfödningsgården ansvarar inte för de möjliga ärftliga sjukdomar tjuren har. 

• Tjurarna är inte försäkrade, att försäkra djuren ligger på köparens ansvar ifall försäkring önskas. 

• Atria Nöt ordnar leverans av tjurar vecka 20 eller strax efter vecka 20. Som regel skall köparen ta 

emot djuren då. 

• Transporten betalas av köparen. Atria Nöt sköter om alla transporter. 

• För varje köpta djur betalar köparen 50€/tjur i förmedlingsavgift. För de gårdar som inte har 

produktionsavtal med A-Producenter eller Österbottens Kött är förmedlingsavgiften 150€/tjur. Om 

tjurar köps för export kommer vi överens om förmedlingsavgift från fall till fall. 

• Tjurar säljs med kontantbetalning, betalningstid är 14 dagar från leveransdagen. 

• För de köpuppdrag som utförs av A-Producenter och leder till affär betalar köparen en 100€ avgift i 

samband med att tjuren faktureras. 

• Till alla auktionspriser och de priser som här nämns tillkommer moms. 

 

Reklamera i god tid: 

• Enbart friska djur säljs och levereras. För de skador som uppstår under transporten ansvarar 

chauffören. Skador som uppstår under transporten bör skrivas ner i fraktsedeln och man bör genast 

meddela om dem (senast ett dygn efter leverans) till Susanna Vehkaoja. 

• Ifall tjuren inte är befruktningsduglig bör man meddela om det till Susanna Vehkaoja senast 

31.7.2020. En tjur som inte klarar av befruktning ersätts i första hand med en ny tjur från 

uppfödningsstationen och i andra hand från AtriaNöt livdjursförmedling. Den befruktningsodugliga 

tjurens slaktlikvid går till A-Producenter. Köparen deltar i transportkostnader för den nya tjuren. 

Andra reklamationer behandlas som enskilda fall. 

• Till befruktningsoduglig räknas betäckningsoduglighet, ofruktsamhet eller någon annan sjukdom 

som gör att tjuren inte kan utföra befruktningar och egenskapen är inte synlig och man har inte 

kunnat påvisa det tidigare under uppfödningstiden. 

• En utomstående veterinär besöker uppfödningsgården innan auktionen och slår fast att djuren är 

friska och försäljningsdugliga. 

• Akuta skador eller plötsliga dödsfall ersätts inte. Köparen ansvarar för dem. 

 

Kontaktuppgifter: 

• Susanna Vehkaoja, livdjursförmedling 040 750 5167 

• Tommi Kolehmainen, transportplanering 050 431 0618   

 


