AVTAL OM REGISTRERING AV NÖTBOSKAPSGÅRDS SEMINERINGSUPPGIFTER 1.1.2021
Avtalsvillkor:

Besättningsägaren har rätt att lagra och förvara information om semineringar, semindoser och
betäckningar i Fabas databas som upprätthålls av Mtech Oy.
På basen av vilken tjänst besättningsägaren väljer, förbinder sig Faba att för kundens räkning sköta
lagerbokföring samt att sörja för statistik och analyser för uppföljning av semineringar och hur bra de
lyckats.
Lagrandet av uppgifter kan förutsätta avtal med företag som tillhandahåller program för lagrandet
samt eventuella därtill hörande kostnader för användning och underhåll.
Valbara tjänster:

1. Möjlighet att registrera insemineringsdata, men inga semin- och hälsokort per post: Möjlighet att
lagra seminerings- och betäckningsuppgifter i databasen, djurägarseminolog- id, lagring och
säkerhetskopiering av uppgifterna, underhåll av databasen samt en rapport om
djurägarseminologens icke-omlöpningsprocent.
Detta hör till MinGårds Gårdssemin modul, vars pris är 32 eur/ år + 0,20 eur/ förstaseminering (+
24% moms).
2. Semin- och hälsokort och möjligheten att registrera semineringar och betäckningar: Möjlighet att
lagra seminerings- och betäckningsuppgifter i databasen, djurägarseminolog- id, lagring och
säkerhetskopiering av uppgifterna, underhåll av databasen samt en rapport om
djurägarseminologens icke-omlöpningsprocent. Detta hör till MinGårds Gårdsseminmodul, vars pris
är 32 eur/år + 0,20 eur/ förstaseminering (+ moms 24%).
Postade semin- och hälsokort, pris 0,50 eur/st (+ moms 24%) faktureras en gång per år.
Fakturering

Mtech Oy fakturerar MinGårds Gårdsseminmodul en gång per år.
Registrerade förstasemineringar faktureras i samband med nästa års Gårdsseminmodul
Faba fakturerar årligen i november för semin- och hälsokort som skickats ut under året. Fakturering sker via
mejerifakturering om ett mejerifaktureringstillstånd är giltigt i din kundinformation i Faba.
Övriga avtal

Djurägarseminologen följer dessutom avtalet om egensemin som slutits med Faba. (Nautakarjatilan
tilasiementäjäsopimus). Till den del man inte i detta avtal kommit överens om annat, tillämpar man Fabas
allmänna leveransvillkor på avtalet.
Detta avtal träder i kraft, då besättningsägaren godkänner det i nättjänsten. Avtalet är i kraft tillsvidare,
med en månads uppsägningstid. Oberoende av ovan nämnda uppsägningstid, kan avtalet hävas och
upphöra omedelbart, om den ena avtalsparten har verkat i strid med avtalet på ett sätt, som gör det
orimligt för den andra parten att fortsätta avtalsförhållandet.
Bekräftelse och förbindelse:

Jag bekräftar de tjänster jag här ovan valt och förbinder mig att stå för de kostnader de orsakar.
Samtidigt godkänner jag Fabas allmänna leveransvillkor.

