ELÄINVÄLITYKSEN EHDOT (kaupan ehdot)

1.1.2020 alkaen

Omistusoikeus ja vaaranvastuu
Omistusoikeus kaupan kohteena oleviin eläimiin siirtyy Toimeksiantajalle, kun kauppahinta on maksettu.
Hallintaoikeus- ja vaaranvastuu siirtyvät Toimeksiantajalle, kun ensimmäisen kaupan kohteena olevan eläimen siirto
kuljetuskalustoon alkaa.
Kaupan kohteen olevia eläimiä koskevat asiakirjat ja todistukset
Faba välittää Toimeksiantajalle seuraavat myyjältä saadut eläimiä koskevat dokumentit:
-

osto- ja myyntisopimus Nautarekisteriä varten
eläinlääkärin laatima karjanterveystodistus liitteineen ja
polveutumis - / jalostustodistus.

Myyjä vastuut

Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että
-

se omistaa kaupan kohteena olevat eläimet ja ne ovat niitä koskevien toimitettujen asiakirjojen mukaisia,
kaupan kohteena olevia eläimiä on hoidettu asianmukaisesti ja että ne myyjän tietojen mukaan ovat terveitä,
kaupan kohteena olevat eläimet ovat Naseva- ja tuotosseurantajärjestelmien piirissä ja että eläimiä koskevat
tiedot ovat asianmukaisesti kirjattu em. järjestelmiin
myyjä hankkii salmonellatodistuksen myydyistä eläimistä sekä eläinlääkärin tekemän karjakohtaisen
terveystodistuksen liitteineen Nasevaan ( 2kk voimassaoloaika)
tiineinä myytävien eläinten tiineystarkastus on tehty max 3 viikkoa ennen kuljetusta
ilmoittaa Faballe välittömästi, jos kaupan kohteena olevan eläimen terveydessä havaitaan muutoksia ennen
eläinten hallinnan luovutusta.

Myyjä vastaa kaupan kohteen virheistä kauppalain mukaisesti seuraavin tarkennuksin ja poikkeuksin:
-

Myyjä vastaa virheistä, jotka ovat olleet myyjän vastuuaikana, vaikka ne ilmenisivätkin vasta hallinnan
luovutuksen jälkeen.
Koska kyse on elävistä eläimistä ja kaupan kohteet ovat yksilöitä, Myyjällä ei ole oikeutta tai velvollisuutta korjata
kaupan kohteessa ilmeneviä virheitä uudella toimituksella.
Hinnanalennus määräytyy eläinkohtaisesti ja sen enimmäismäärä on kyseisen eläimen kauppahinnan suuruus.

Toimeksiantajan/ostajan vastuut
Ostaja vastaa
kauppahinnan maksamisesta ennen kuljetusta Faban asiakasvaratilille ja saa kuljetusluvan sen jälkeen
ja maksaa hankittavien eläinten noudon ja kuljetuksen eläinten nouto-osoitteesta.
Eläimet on noudettava myyjiltä 14 vuorokauden kuluessa kauppahinnan maksamisesta lukien.
Toimeksiantaja ilmoittaa eläinten ostoa hoitaneelle jalostusasiantuntijalle sähköpostilla /tekstiviestillä tai Faban
eläinvälityksessä käytettävään sähköpostiin elainkauppa@faba.fi viimeistään 3 vuorokautta etukäteen eläinten
noutoajankohdasta, jotta Faba voi hankkia sovitut vakuutukset eläimille kuljetuspäivistä lukien ja jotta myyjä voi
valmistautua eläinten luovutukseen.
Mikäli eläinten nouto viivästyy, Toimeksiantaja maksaa Myyjälle eläintenhoito- ja ruokintapäivämaksuna 5,00 €
(alv 0%)/eläin /alkava viivästyspäivä. Faba laskuttaa ruokintapäivämaksun erillisellä laskulla ja tilittää sen eläinten
myyjälle.
Faban vastuut
Faba toimii eläinten hankintakonsulttina ja välittäjänä, ei eläinten myyjänä.
Faba vastuu vahingoista rajoittuu vahinkoihin, jotka ovat seurausta siitä, että se on ollut huolimaton toimeksiannon
toteuttamisessa. Vastuun yläraja on kuitenkin kyseisen eläinkaupan perusteella maksetun toimeksiantopalkkion
määrä.
Reklamaatioiden käsittely ja erimielisyyksien sovittelu
Kaupan kohteena olevia eläimiä koskevat ja muut tätä sopimusta koskevat reklamaatiot tehdään Faballe,
Faba tarjoaa Osapuolille ilmaisen sovittelupalvelun tarpeettomien riitojen välttämiseksi.
Erimielisyydet
Mikäli Osapuolten erimielisyyksiä ei saada ratkaistua sovittelupalvelussa tai muuten neuvotteluteitse, ne ratkaistaan
ensimmäisenä asteena Faban kotipaikan käräjäoikeudessa eli Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.
Tilausvahvistus
Laskun maksu on tilausvahvistus, jolla Toimeksiantaja hyväksyy tämän kaupan ehdot.

