Nautojen välitysehdot 2018
1.1 Karjanomistajan oma eläimen myyntiin laitto
- Karjanomistaja myyjänä tallentaa itse myynti-ilmoituksen NautaNetissä.
- Karjanomistajan tekemä myynti-ilmoitus sisältää vain eläinkohtaista tietoa. Muu tieto voidaan
ylläpitäjän toimesta poistaa.
- Myynti-ilmoitus sisältää ilmoitustilan NautaNetissä ja eläimen epävirallinen
polveutumistodistuksen
- Karjanomistaja myyjänä on itse vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen
kertomaan eläinten terveystilanteen.
- Faba laskuttaa myynti-ilmoituksen karjanomistaja myyjältä.
- Karjanomistaja hoitaa eläimen myymisen ja laskuttamisen.
2.1 Faban toimihenkilö laittaa eläimen myyntiin
-

-

Faban toimihenkilö tallentaa myynti-ilmoituksen ja sopii myytävän eläimen
laskutuspalvelusta (Laspa).
Faban toimihenkilö mittaa ja rakennearvostelee eläimen.
Faban toimihenkilö tarkastaa eläimen ulkoisesti (lisävetimet, syylät, patit yms.) ja tallentaa
tiedot myynti-ilmoitukseen.
Faban toimihenkilö tarkistaa eläimen polveutumis- ja siemennystiedot.
Myyjä on velvollinen esittämään eläimen terveyteen liittyneet hoidot ja muut toimenpiteet.
Jos eläimen tiedoissa myyntiinoton jälkeen tapahtuu muutoksia, terveyden tai muun
kaupantekoon vaikuttavan tekijän suhteen, myyjän tulee heti ottaa yhteys Faban
toimihenkilöön. Samoin on heti ilmoitettava Faban toimihenkilölle, jos karjassa ilmenee
tarttuva tauti, esim. pälvisilsa, sorkkasairaus tai virusripuli.
Faban toimihenkilö kantakirjaa eläimen myyjän laskuun.
Faba laskuttaa myynti-ilmoituksen ja kantakirjauksen karjanomistajalta.

2.2 Kauppaehdot
Kauppa on vahvistettu, kun eläin on siirretty ostajan nimelle NautaNetissä. Kaupantekohetki
määrää eläimen hinnan. Myyjä vastaa eläimestä kuljetuksen alkuun asti ja siitä, että oikea eläin
kuljetetaan. Ostajan vastuu eläimestä alkaa kuljetuksesta, siitä hetkestä kun eläimen kuljettaja ottaa
sen haltuun ja vie eläimen autoon. Myyjän vastuu eläimestä jatkuu niiden virheiden osalta, jotka
ovat olleet eläimessä myyjän vastuun aikana, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin. Jos myyty eläin on
kantava hieho tai lehmä, myyjä vastaa sen tiineydestä. Ostajan tulee tehdä tulotarkastus, heti kun
eläin on saapunut. Ostaja vastaa eläimen sopeutumisesta uuteen karjaan ja seuraa sopeutumista
riittävän pitkään. Eläimen omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta sen jälkeen kun eläimen hinta on
kokonaan suoritettu.
2.3 Vakuutus
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Ostaja voi vakuuttaa eläimen kuljetuksen ajaksi sekä myöhemmin tapahtuvan sairastumisen tai
tapaturman varalta kuljetus- tai 3 kk –määräaikaisvakuutuksella. Vakuutuksen voimassaolo alkaa
kuljetuspäivästä. Kuljetusvakuutus on 1,25% vakuutusarvosta (eläimen hinta alv 0%) ja 3 kk:n
määräaikaisvakuutus on 6% vakuutusarvosta (eläimen hinta alv 0%). Faba laskuttaa vakuutuksen
ostajalta eläimen laskutuksen yhteydessä. Mikäli eläimille myönnetään maksuaikaa, niin ostajan on
vakuutettava ko eläimet 3 kk määräaikaisvakuutuksella.
2.4. Kuljetus
Ostaja vastaa eläimen kuljettamisesta. Eläin on kuljetettava myyjätilalta ostopäivästä lukien 3 vk
kuluessa, jos toisin ei ole sovittu. Kuljetuksen viivästyessä myyjästä riippumattomista syistä, voi
myyjä periä ostajalta ruokintapäivämaksua.
2.5. Myyjä lähettää eläimen mukana ostajalle
- Siemennys- ja terveyskortin
- Nautarekisterin rekisteröintikortin
- Salmonella-tutkimuksen todistuksen (myyjä voi allekirjoituksellaan vahvistaen ilmoittaa tuloksen
myös terveyskortin muistiinpano-osaan)
- Myytävän eläimen/karjan terveystilannetodistuksen eläinlääkärin tai karjanomistajan
allekirjoittamana.
Suosittelemme, että eläimiä myyvät tilat kirjaavat eläinten hoitotiedot Nasevaan.
2.6. Laskutus ja tilitys Faban eläinvälityspalvelussa
Ostajan ja myyjän välisen kaupan laskutuksen ja tilityksen hoitaa Faba. Eläimen hinta suoritetaan
yhdessä erässä, elleivät ostaja ja myyjä ole keskenään toisin sopineet. Eläimen omistusoikeus siirtyy
ostajalle vasta sen jälkeen kun eläimen hinta on kokonaan suoritettu. Kauppahinta laskutetaan
kuljetuksen jälkeen ja ostajalla on maksuaikaa 14 päivää laskutuspäivästä alkaen. Faban perimä
laskutuspalvelupalkkio sisältyy ostajan maksamaan eläimen hintaan, kuten arvonlisäverokin (24 %
). Laskutuspalvelupalkkio lasketaan verottomasta hinnasta. Faba tilittää myyjän osuuden kaksi
viikkoa ostajan laskun eräpäivän jälkeen. Ostajan on reklamoitava kaupasta 3 vuorokauden sisällä
eläimen saapumisesta tilalle. Reklamaatio tehdään sille Faban toimihenkilölle, jonka kanssa kauppa
on sovittu. Reklamaatiotapauksissa tilitys myyjälle siirtyy, kunnes reklamaatio on saatu hoidettua.
2.7.Faban vastuu välittäjänä (laskutuspalvelu)
Faba vastaa välitettävän eläimen tuotosseuranta- ja siemennystietojen perusteella esitetyistä
polveutumisista ja myyntiinoton yhteydessä tehdystä rakennearvostelusta. NautaNetissä Faban
laskutuspalvelun kautta myytävät eläimet ovat kantakirjattuja. Faba toimittaa ostajalle eläimen
polveutumistodistuksen ja myynti-/ostosopimuksen, jonka Faba toimittaa myös myyjälle. Faba
toimii ainoastaan kaupan välittäjänä eikä vastaa eläimen terveydestä tai terveyteen liittyvistä
tekijöistä. Maksuhäiriötilanteissa Faba käynnistää perintätoimet myyjän puolesta. Äärimmäisenä
keinona on eläimen toimittaminen takaisin myyjälle tai teuraaksi myyjän lukuun, jolloin Faba
laskuttaa eläimen ostohinnan takaisin myyjältä. Faba voi hoitaa sovittelua epäselvissä tilanteissa
korvausta vastaan.
Faba pidättää oikeuden muuttaa eläinvälityksen myyntiehtoja. Nämä ehdot ovat voimassa
toistaiseksi. Välityspalkkiot ja myynti-ilmoitushinnat löytyvät Faban voimassa olevasta
hinnastosta
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