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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 
 
 
1. Tillämpning av försäljningsvillkor 
 

Om inget annat skriftligen har avtalats om mellan parterna tillämpas dessa försäljningsvillkor i all 
försäljningsverksamhet som Finnpig Oy (nedan ”Säljaren”) idkar. 
 
Den som idkar svinverksamhet (nedan ”Köparen”) kan köpa fröportioner från Säljarens galtstationer när avtal 
gällande användningen av djursubstans har gjorts med den ansvariga förädlingsorganisationen Säljaren är i 
egenskap av återförsäljare av djursubstans skyldig att betala förädlingsavgift för den levererade djursubstansen till 
den förädlingsorganisation som utvecklat djursubstansen. 
 

 
2. Köp av fröportioner och tillbehör 
 
2. 1 Köpeavtalets uppkomst 

 
Köparen kan göra fröbeställningen per telefon eller genom www-beställningstjänsten. Köparens beställning binder 
Köparen. Säljaren är bunden av beställningen först då Säljaren har bekräftat beställningen eller levererat de beställda 
varorna till Köparen. 

 
2.2 Leverans och leveransvillkor 
 

Försäljaren strävar i mån av möjlighet till att leveransen sker vid uppskattad tidpunkt. 
 
Om Köparen inte i sin beställning uttryckligen har förbjudit det, förbehåller sig Säljaren rätten att ersätta den i 
beställningen nämnda rasen eller individen med en annan, om det beställda fröet inte finns att tillgå på leveransdagen. 
 
Leveransvillkoret är DDP leveransadress (t.ex. den adress där fröportionen används eller Matkahuoltos 
verksamhetsställe). När fröportionerna har nått den avtalade leveransadressen övergår risken på Köparen. 
 

 
2.3 Köpeskilling och dess betalning 
 

Köpeskillingen är det pris som överensstämmer med den prislista som Säljaren har i kraft vid tiden för beställningen. 
Leveransavgiften, inklusive behandlingsavgift, förpackningsmaterial och frakt, uppbärs separat av Köparen. Alla 
priser meddelas exklusive mervärdesskatt och till priserna adderas mervärdesskatt. 
 
Betalningstiden är 14 dagar från faktureringsdagen. Förseningsränta uppbärs i enlighet med räntelagens 
förseningsränta.  
 
Säljaren har rätt att avbryta leveransen och/eller avböja nya leveranser om Köparen underlåter att betala eller 
underlåter att fullfölja andra avtalsförpliktelser.  

 
2.4 Fröportionernas egenskaper 
 

2.4.1 Galtar 
Säljaren konstaterar att man i produktionen använder galtar som både uppfyller kraven i JSM:s förordning 
5/EEO/2012 och i vilkas frövätska det inte på insamlingsdagen har funnits kliniska symptom på smittosamma 
sjukdomar. Föreskrifterna i förordning 2/EEO/2012 baserar sig på lagen om djursjukdomar (55/1980) och på lagen 
om husdjursavel (794/1993). 

 
2.4.2 Fröportioner 

Säljaren försäkrar endast följande om fröportionernas egenskaper:  
 
När fröportionen lämnar galtstationen uppfyller den följande kriterier: 

- 95 % av yorkshire-rasens och lantrasens fröportioner innehåller minst 1,8 miljarder levande sädesceller, men 
ändå inte under 1,5 miljarder levande sädesceller. 95 % av de andra rasernas fröportioner innehåller minst 1,5 
miljarder levande sädesceller, ändå inte under 1,2 miljarder levande sädesceller; 
- livsprocenten uppgår till minst 70  
- en portion väger minst 78 g (inklusive förpackning); 
- osmotiskheten överensstämmer med riktvärdet för den utspädningsvätska som används; och 
- portionen innehåller den ras och/eller galt som märkts på portionens klistermärke 
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2.4.3 Reklamationer 
Köparen bör genast meddela om fel i leveransen till Säljaren. Om den levererade fröportionen är felaktig till någon 
del, bör Köparen skriftligen reklamera saken till Säljaren senast 30 dygn efter leveransen.  
 
Säljaren ansvarar endast för de fel som har reklamerats på vederbörligt sätt och som enligt avtalsvillkoren är på 
Säljarens ansvar. 

 
2.5 Säljarens felansvar 
 

2.5.1 Leverans av fröportioner 
Säljaren ansvarar inte för skador eller förluster som kan ske om leveransen försenas eller inte förverkligas på önskat 
sätt. 

 
2.5.2 Ansvar för fröportionernas egenskaper 

Om det påvisas att felet eller bristen i portionen beror på Säljarens vårdslöshet eller underlåtenhet ansvarar Säljaren 
för felet på det sätt som beskrivs i dessa villkor. Säljaren ansvarar ändå inte för den del det är fråga om skador, 
förluster eller kostnader som orsakats av andra egenskaper i fröportionerna än dem som nämns ovan i punkt 2.4.2. 

 
2.5.3 Fröportionens felaktighet  

Om det konstateras att det är fråga om ett fel som är på Säljarens ansvar, ska Säljaren på egen bekostnad leverera 
en ny fröportion eller ersätta Köparen med den betalda köpeskillingen. Säljaren är ändå inte ansvarig för potentiella 
ekonomiska- eller produktionsmässiga förluster som beror på fröportionens felaktighet. 

 
2.5.4 Gränser för Säljarens ansvar 

Om felet konstateras vara på Säljarens ansvar ansvarar Säljaren endast för direkta sakskador, som t.ex. djur som 
insjuknat. Säljarens ansvar begränsas till direkta kostnader (exempelvis läkemedelskostnader, veterinärkostnader) 
och är maximalt 250 euro per inseminerat djur. Därtill är Säljarens helhetsansvar alltid finansierat till maximalt 5 000 
euro per svingård. 

 
Om fröportionen innehåller en annan ras eller individs sädesvätska än den som märkts på portionen, ersätter Säljaren 
den skada som avelsdjursproduktionens följer av att den födda griskullen härstammar från en far som är mindre värd 
än den som beställts. Ersättningen är maximalt 500 euro per född griskull. Om felet konstateras vara på Säljarens 
ansvar betalar Säljaren descendenstest. I annat fall betalar den avgiften som önskade att testerna skulle utföras. 
 
Säljaren ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, så som t.ex. för nedgång i produktionen eller förlust 
av inkomst. 

 
 2.5.5 Fröportionernas önskade effekter  

Fröportionerna garanterar varken dräktighet eller andra verkningar så som de födda avkomlingarnas mängd, ärftliga 
egenskaper, ärftliga fel eller dylikt. 

 
3. Förnyelse av suggor på Köparens hemgård 

 
Om Köparen har avtalat om att köpa yorkshire-rasens och lantrasens fröportioner förbinder sig Köparen till att 
följa den ansvariga förädlingsorganisationens försäljningsvillkor och därtill följande villkor: 

 
3.1 Boskap 

Köparen meddelar om förändringar i det genomsnittliga antalet suggor genom www-beställningstjänsten, per e-
post till adressen siementilaus@finnpig.fi eller per post till adressen Finnpig Oy, Jokipohjantie 96, 38220 
Sastamala. Köparen ansvarar för att meddelandet kommer fram. Säljaren redovisar förädlingsavgiften till 
förädlingsorganisationen i enlighet med den mängd suggor som Köparen har meddelat. Till det genomsnittliga 
antalet suggor räknas dräktiga gyltor samt suggor som grisat. Om det genomsnittliga antalet suggor som Köparen 
meddelat avviker från förädlingsorganisationens kontroll med mera än 5 % i boskap på under 3 000 suggor och 
med mera än 3 % i boskap på över 3 000 suggor, har förädlingsorganisationen rätt att uppbära dubbla 
förädlingsavgift för de senaste 12 månaderna.  

 
3.2 Köpeskilling och dess betalning 

Köparen betalar förädlingsavgift i enlighet med Säljarens prislista. Prislistan finns till påseende på Säljarens 
hemsida www.finnpig.fi. 

 
3.3 Säljarens ansvar för suggornas förnyelse  

På Säljarens allmänna ansvar tillämpas de villkor som nämns ovan i punkt 2.5. Säljaren erbjuder instruktioner till 
Köparen gällande förnyelse av suggor på adressen www.finnpig.fi. 
 
Gällande förnyelse av suggor så ansvarar förädlingsorganisationen i enlighet med sina egna avtalsvillkor för de 
följder som orsakas Köparen eller Säljaren på grund av att förädlingsorganisationen har underlåtit att iaktta sina 
skyldigheter, dock med beaktande av nedanstående begränsningar: 

 
Säljaren och förädlingsorganisationen ansvarar inte 

a) för inexakthet i indexberäkningarna eller i andra förädlingsuppgifter  
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b) för inexakta uppgifter om föräldrarna 
 
Säljaren och förädlingsorganisationen ansvarar heller inte för indirekta skador. 
 

4. Köparens rätt att använda den köpta genetiken 
 

Den förädlingsorganisation som utvecklat genetiken begränsar användningen av genetiken i fröportionen (den 
arvsmassa som sädescellen bär). Säljaren är förbunden till att övervaka användningsbegränsningen. Om inget annat 
följer av användningsbegränsningen ska följande regler följas: 
 
a) Levererade fröportioner får Köparen inte sälja eller överlåta vidare.  

 
b) De djur som producerats av fröportionerna och deras avkomlingar (termen ”avkomlingar” betyder utan begränsning 
bl.a. djur, sädesceller och embryon samt så kallade hybridavkomlingar) får inte säljas eller annars överlåtas för 
avelsbruk till någon utomstående, om inte om annat skriftligen överenskommits med Säljaren. 
 
c) Alla djur som producerats med dessa fröportioner och deras avkomlingar, som inte används för att förnya Köparens 
egen djursubstans, bör säljas till A-Tuottajat Oy eller till HKScan Finland Oy eller till en part som dessa anvisat. 
 
d) Om Köparen bryter mot något av villkoren i punkterna a-c, är Köparen skyldig att till Säljaren och till den 
förädlingsorganisation som producerat genetiken ersätta den orsakade skadan till fullt belopp. 

 
5. Force majeure 
 

Vid force majeure följs reglerna om force majeure. Enligt den allmänna definitionen utgör bl.a. brand eller annan 
motsvarande olycka, djursjukdom, krig, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser eller dylika hinder force majeure. 

 
6. Överlåtelse av information 

Säljaren kan överlåta mängdinformation om de levererade fröportionerna till Köparens avtalsslakteri för att försäkra 
sig om att användningen av primärproduktionens rådgivning och att kvalitetssystemet fungerar som de ska. A-
Tuottajat Oy:s och Andelslaget Österbottens Kötts frömängder kan meddelas till A-Tuottajat. HKScan Finland Oy:s 
och Kivikylän Kotipalvaamo Oy:s avtalsproducenters frömängder kan meddelas till HKScan Finland Oy. 

 
7. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter 
 

På avtalsförhållandet mellan parterna tillämpas finsk lag. 
 
Parterna strävar till att lösa alla meningsskiljaktigheter som uppstår gällande dessa försäljningsvillkor genom 
förhandlingar. Om ingen lösning nås, ska tvisten lösas av Södra-Österbottens tingsrätt som första rättsinstans. 
 
 
 


