2018-07-31

Avtal köp av genetik
Köpare (nedan kallad Köparen):
…………………………………………………..

………………………………….

Namn

Kundnummer

………………………………………………….

………………………………………………………..

Adress

Postadress

………………………………………………….

………………………………………………………...

Telefonnr

E-post

1. Bakgrund
SvKf är ett utvecklingsbolag i Sverige som ägs av de största slakterierna i Sverige. SvKf har bl a
som uppgift att förse slakteriernas kunder med världsledande genetik (gris) via semin och
livdjursförmedling. SvKf är distrubutörer av genetik från DanBred och Topigs Norsvin och är via
avtal förbundna att följa deras avgifter och regelverk. Detta avtal reglerar även Köparens rätt
att använda avelsbolagens genetik.
2. Köpet avser
Köpet avser inköp av genetik från moderraser, antingen i form av semin eller livdjur. Köparen
har rätt att köpa och använda den genetik som anges i bilaga 1a (genetik från DanBred) eller
1b (genetik från Topigs Norsvin) för användning i den egna besättningen. Semin får ej säljas
eller användas i annan besättning än den som detta avtal avser.
Köparen äger ej rätt att sälja djur vidare till tredje part utan att ha tecknat avtal för försäljning
med SvKf.
Köparen har bara rätt att sälja avkommorna som smågrisar eller till slakt. Köparen har inte rätt
att utan i förhand lämnat godkännande vidareförsälja köpta avelsdjur eller köpt semin.
3. Avtalstid
Avtalstiden regleras i bilaga 1a eller 1b.
4. Fakturering
Faktureringen baseras på antal suggor i produktion (angivet i bilaga 1a eller 1b) och faktureringen sker i förskott kvartalsvis i enlighet med vid var tid gällande villkor och prislistor.
Köparen förbinder sig att betala fakturan inom 30 dagar. Inga leveranser av semin eller livdjur
kommer att ske innan fakturan är betald.
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5. Kontroll
SvKf och avelsbolagen äger rätt att när som helst kontrollera Köparens besättning (DNA-test)
och Köparens produktionsdata.
6. Leveranstid
Leverans sker i enlighet med träffad överenskommelse mellan SvKf och Köparen. SvKf kommer
i största möjliga mån efterkomma Köparens önskemål och att leverera jämnt under avtalstiden.
SvKf har inget ansvar för eventuella leveransförseningar eller delleveranser som beror på
genetikleverantörernas (DanBred/Topigs Norsvins) försenade leveranser till SvKf eller till
Köparen, inte heller beroende på produktionsstörningar i SvKfs produktionsanläggningar.
7. Ansvar för felaktigheter och produktsäkerhet
Som en följd av SvKfs åtaganden i avtalen med DanBred och Topigs Norsvin friskriver sig SvKf
för allt ansvar avseende defekter i levererade produkter som inte reklamerats omgående vid
leverans. SvKf friskriver sig vidare för allt ansvar för levererade djur utöver att dessa vid försäljningstillfället inte visar några tecken på sjukdomar eller andra skador.
8. Varumärken
Köparen får inte använda DanBred eller Topigs Norsvins varumärken i sin verksamhet annat än
som en produktdeklaration. Köparen får inte i något avseende ge sken av att representera eller
företräda DanBred eller Topigs Norsvin.
9. Skadestånd
Bryter Köparen mot sina skyldigheter enligt detta avtal skall denne vid anfordran till SvKf utge
ett skadestånd motsvarande den ekonomiska skada SvKf lider på grund av avtalsbrottet.
10. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan
Parterna och i andra hand skall Parterna försöka komma till en uppgörelse genom förhandlingar under ledning av opartisk sakkunnig. Om tvist ej kan lösas skall den slutligt avgöras
genom skiljedom enligt regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

………………………….. den……/…………………..

…………………………………………………………….
Köpare

Svenska Köttföretagen AB • Vasagatan 29, 541 31 Skövde
Tel vxl: 0500–48 30 65 • info@kottforetagen.se • www.kottforetagen.se

2018-07-31

Bilaga 1a – DanBred

 Jag avser att köpa mitt modersmaterial från DanBred
Kundnr:…………………………………

Besättning:…………………………………………………………………………

Antal suggor i produktion (SIP):………………………………………..

Avtalstid:

Avtalastiden är 12 månader, med sex månaders uppsägningstid.
Köparen måste innan första köp underteckna ”Buyers Decleration”.
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Bilaga 1b – Topigs Norsvin

 Jag avser att köpa mitt modersmaterial från Topigs Norsvin.
Kundnr:…………………………………

Besättning:…………………………………………………………………………

Antal suggor i produktion (SIP):………………………………………..

Avtalstid:

Avtalstiden är löpande och förlängs med 3 månader åt gången. Uppsägning av avtalet ska ske
senast en (1) månad före varje nytt kvartal.
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