
            Villkor för försäljning av djur    fr.o.m 1.3.2022 
 
Ägande och ansvar 
Äganderätten till de inköpta djuren övergår till kunden när inköpspriset är betalt. Besittningsrätten och ansvaret överförs till 
kunden när det första djuret som handlats börjar flyttas till transportmedlet. 
 
Dokument och intyg rörande djur som handlas 
Faba förmedlar följande dokument rörande djuren som handlas från säljaren till köparen: 
- köp- och försäljningsavtal för Livsmedelsverkets Nötregistret (Ruokaviraston Nautarekisteri) 
- av veterinär utfärdat hälsointyg för besättningen jämte bilagor och 
- stambok / avelscertifikat 
 
Säljarens ansvar 
Säljaren försäkrar och ansvarar för att 
- hon/han äger de djur som utgör köpeobjektet  
- anteckningarna i Livsmedelsverkets Nötregister har gjorts korrekt och i tid 
- att djuren som utgör köpeobjektet överensstämmer med den dokumentation som lämnats för dem. 
- djuren som utgör köpeobjektet har skötts på behörigt sätt och att de enligt säljarens uppgifter är friska. 
- djuren som är i mjölkproduktion och utgör köpeobjekt är undersökta enligt anvisningarna för möjlig juverinflammation  
- de djur som utgör köpeobjektet omfattas av Naseva och produktionsuppföljningssystem och att informationen om djuren har    
meddelats till dessa system på behörigt sätt. 
- säljaren skaffar ett salmonellaintyg för de sålda djuren samt ett av veterinären utfärdat hälsointyg för besättningen jämte bilagor 
till Naseva ( i kraft i 2 månader)  
- för djur som säljs som dräktiga har blivit dräktighetsundersökta max 3 veckor innan transporten. 
- meddelar omedelbart till Faba om det före överlåtandet av besittningen observeras förändringar i hälsotillståndet hos djur som 
utgör köpeobjektet. 
 
Säljaren ansvarar för brister hos köpeobjektet enligt köplagen i enlighet med följande förtydliganden och undantag: 
 
- Säljaren ansvarar för fel, som existerat under säljarens ansvarstid, även om de framkommer först efter överlåtandet av 
besittningen. 
-Eftersom det handlar om levande djur och köpeobjekten är individer, har säljaren ingen rätt eller skyldighet att rätta fel i 
köpeobjekten genom en ny leverans. 
- Prisnedsättning bestäms för varje djur för sig och maximibelopp är beloppet på köpesumman för djuret i fråga. 
 
Kundens/ köparens ansvar 
Köparen ansvarar 
-för att köpesumman betalas till Fabas kundtillgångskonto innan transporten och får efter det transporttillstånd 
-att på egen bekostnad hämta och transportera djuren från hämtningsadressen. Djuren ska hämtas från säljaren inom 14 dygn efter 
att köpesumman betalats. 
 
För att Faba kan skaffa de försäkringar man har kommit överens om angående transport och att försäljaren kan förbereda 
djurtransporten, skall kunden meddela tidpunkten för hämtningen av djuren senast 3 dygn på förhand till den Fabas tjänsteman 
som skött köpet av djuren. Meddela via email/ textmeddelande eller via Fabas e-post elainkauppa@faba.fi som används för 
djurförmedling. 
Om hämtningen av djuren fördröjs, betalar köparen åt försäljaren 5,00 € (moms 0 %)/djur/påbörjad fördröjningsdag i djurskötsels- 

och matningsdagsavgift. Faba fakturerar matningsdagsavgiften på en separat faktura och betalar den till försäljaren av djuren. 

Ifall det finns behov av att göra reklamation av de uppköpta djuren, meddelar kunden om detta senast inom 3 dygn då djuren har 

anlänt åt den Fabas tjänsteman som har skött köpet av djuren. Ifall Faba godkänner reklamationen, kommer Faba att ta ut från den 

inbetalda summan värdet av skadan och returnerar detta åt kunden. Faba förhandlar på förhand med köparen och försäljaren om 

summan som tas ut. 

Ifall det misstänks att den inköpta tjuren är oförmögen att befrukta, bör man omedelbart ta kontakt med Fabas tjänsteman som 

skött handeln, ändå senast två månader efter att tjuren har lagts med i betäckningsgruppen. Tjuren får inte slaktas före djuren som 

är i betäckningsgruppen har blivit dräktighetsundersökta. 

Fabas ansvar 

Faba fungerar som djurens anskaffningskonsult och förmedlare, ej som djurens säljare. 

mailto:elainkauppa@faba.fi


Fabas ansvar för skador begränsas till skador som uppstår till följd av försummelse vid utförande av uppdraget. Skadeståndets 
övre gräns är dock beloppet för den provision som tas ut för ifrågavarande djurhandel. 
 
Behandling av reklamationer och medling av meningsskiljaktigheter 

Reklamationer angående djuren som utgör köpeobjektet och andra reklamationer angående detta avtal görs till Faba. 
Faba erbjuder parterna en avgiftsfri medlingstjänst för att undvika onödiga tvister. 

Meningsskiljaktigheter 

Om meningsskiljaktigheter mellan Parterna inte kan avgöras i medlingstjänsten eller annars genom förhandlingar, avgörs de i 

första hand i Fabas hemorts tingsrätt, det vill säga Päijänne-Tavastlands tingsrätt. 

Beställningsbekräftelse 
Betalning av fakturan är samtidigt beställningsbekräftelse, med vilken kunden godkänner dessa handelsvillkor. 


