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NAUTAKARJATILAN TILASIEMENTÄJÄSOPIMUS
Sopijapuolet
Faba Osk, y-tunnus 2122611-3, PL 95, 15871 Hollola (jäljempänä "Faba")

ja

Karjanomistaja
Karjan:o
Nimi

____________

__________________________________

Y-tunnus

__________________________________

Osoite _____________________________________________________________________
Puhelin

_________________________

Karja kuuluu ProAgrian tuotosseurantaan

Sähköposti
kyllä /

_________________________

ei

Osapuolet ovat tässä sopimuksessa sopineet seuraavaa:
Karjanomistaja sitoutuu tallentamaan ja säilyttämään siemennyksiin sekä siemenannoksiin liittyvän
tiedon Faban tietokannassa, jota Faba puolestaan sitoutuu ylläpitämään varaston kirjanpitoa sekä
huolehtimaan siemennysten seurantaan ja onnistumisen seurantaan liittyviä tilastoja ja
analysointeja asiakkaan lukuun.
Karjanomistaja
1. Vastaa, että siemennyksiä tekevä henkilö, ________________________________ on
suorittanut hyväksytysti tilasiementäjän näyttötutkinnon (Näyttötutkinto tai tutkintotodistus
liitteenä)
2. Vastaa, että vain edellä kohdassa 1 mainittu henkilö tekee tilasiemennyksiä karjanomistajan
omassa karjassa ja omistajan eläimille.
3. Vastaa siitä, että käytettävä siemen hankitaan Suomeen voimassa olevien määräysten ja
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ohjeiden mukaisesti
4. Sitoutuu tallentamaan jokaisen tehdyn siemennyksen tiedot Minun Maatilani- ohjelmalla
välittömästi siemennysten jälkeen kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa
siemennyksestä. Lisäksi huolehtii, että terveystarkkailutiedot rekisteröidään esim. Minun
Maatilani- ohjelmalla tai NASEVAn kautta.
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5. Lähettää tiedossa olevat polveutumiset viipymättä eläinmerkkirekisteriin, jos tila ei kuulu
tuotosseurantaan.
6. Noudattaa Faban kulloinkin antamia tilasäiliötä koskevia ohjeita (Ohje tilasäiliön omistajalle
liitteenä).
Faba
1. Mahdollistaa siemennystietojen tallentamisen tietokantaan avaamalla karjanomistajalle
tilasiementäjänumeron:______________ ja säiliönumeron: _____________ sekä huolehtii
lähetetyn tiedon varastoinnista Mtechissä sijaitsevassa Faban tietokannassa.
2. Järjestää sperma- ja typpitäydennykset karjanomistajan toivoman täyttövälin (4/8/12 vko)
mukaisena ja laskuttaa palveluista osuuskunnan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
3. Avaa oikeudet siemen- ja tarviketilauksiin Faban verkkokaupan, SonniShopin kautta
4. Huolehtii asiakkaan puolesta siemen varaston tietosisällön ylläpidosta asiakkaan tekemien
siemennystietojen ja siemenen varastointiin tekemien muutosten perusteella Minun
Maatilani- ohjelmalla tai Faban säiliön ylläpito-ohjelmalla sekä raportoi asiakkaan
tilasiementäjän uusimattomuus %:n asiakkaan käytettäväksi korvausta vastaan.
5. Järjestää tarvittaessa normaalit seminologipalvelut osuuskunnan hinnaston mukaisilla
maksuilla
6. Järjestää tarvittaessa opastusta hedelmällisyystilanteen parantamiseksi korvausta vastaan.
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, sovelletaan sopimukseen Faban
kulloinkin voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja (liitteenä)
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, yksi (1) molemmille osapuolille.
Sopimus on voimassa ___ / ___ 20 __ alkaen toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Yllämainitusta irtisanomisajasta riippumatta tämä sopimus voidaan irtisanoa päättymään
välittömästi jos toinen sopijapuoli on toiminut vastoin sopimusta tavalla, joka tekee
sopimussuhteen jatkamisen kohtuuttomaksi toisen sopijapuolen kannalta.
_________________________________________ ___ / ___ 20 __
[paikka ja aika]

________________________________

___________________________________

Faba Osk:n edustaja

Karjanomistaja

Liitteet

näyttö / tutkintotodistus
ohje tilasäiliön omistajalle
yleiset myyntiehdot
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