Senast uppdaterad 20201117

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FODER
KUND

Orderläggning

Anmärkning på leverans och/eller foder

Eventuell synpunkt på foderleverans görs till din säljare, dock inom
10 dagar efter leverans eller måste minst hälften av fodret finnas
kvar. Om felaktigheter beror på den egna anläggningens beskaffenhet lämnas reklamationen utan åtgärd.

• Kundportalen, www.swedishagro.se
• Kundtjänst, telefon 0480-611 11 eller
kundtjanst@swedishagro.se

Följande uppgifter är obligatoriska:

Leveranstider

• Kundnummer Swedish Agro
• Mottagarnummer (leveransplats)
• Artikelnamn och artikelnummer
• Kvantitet
• Önskad leveransdag
• Silonummer
Vid orderläggning av medicinfoder skall det alltid ske via Kundtjänst.

Ordinarie leveranstid är dygnet runt helgfri måndag-fredag. Lördag
går bilar ett skift, vilket medför begränsad mängd som kan levereras. Inför större helger gäller särskilda leveranstider.
Foderleveranser sker ej midsommarafton, midsommardagen,
julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Endast ett kundnummer per order. Olika mottagarnummer kan
förekomma under förutsättning att avstånden är korta. Är mottagarnummer ej eget kundnummer krävs skriftligt godkännande av
beställande kund. Kontakta din säljare för mer information.

Leveransvillkor Bulkfoder

Leveranstider från Kalmar

Framkomlighet

Beställning senast

Tillfartsväg ska vara minst 3,5 meter bred och fri från överhängande grenar. Vändplan på cirka 30 meter eller en genomfartsled.
Tillfartsväg och vändplan ska vara uppgrusade eller på annat sätt
hårdgjorda och vintertid vara plogade och sandade.

Lossningsplats

Lossningsplatsen ska vara ren och fri från maskiner, balar och
annat som kan hindra framkomlighet. Inga djur får ha tillträde
till lossningsplatsen. Vintertid ska det vara snöröjt och sandat vid
lossningsplatsen. På grund av risk för smittspridning får chaufför ej
gå in i utrymmen där djur eller foder kan finnas. Lossningsrör bör
sitta utomhus för bästa hygien och vara lätt åtkomliga för chaufför,
cirka 1,5 meter över marken. Lossning sker från vänster sida på bil
och släp. Varje rör ska vara märkt med för kunden unikt silonummer. Mottagaren är ansvarig för att inblåsningsrör är hela och fast
förankrade samt att luftningsrör och filter ej är täppta. Om lossningsplatsen ej uppfyller dessa krav kan det innebära att lossning
ej kan ske. Se skiss under rubrik ”Utrymmeskrav vid leverans” på
sista sidan.

För leverans tidigast

Måndag kl 09.30

Onsdag

Tisdag

kl 09.30

Torsdag

Onsdag kl 09.30

Fredag

Torsdag kl 09.30
Torsdag kl 12.00

Lördag
Måndag

Fredag kl 09.30

Tisdag

Leveranstider från Staffanstorp Vilomix

Gäller hela Sverige med undantag Norrland och Gotland. Leverans
till Norrland eller Gotland planeras efter kontakt med Logistik.

Leveransnoggrannhet

Beställning senast

För leverans tidigast
nästkommande vecka

Onsdag kl 09.30

Måndag, Tisdag, Onsdag*

Eminent Start G-Plus
Tisdag kl 09.30

Måndag, Tisdag, Onsdag*

*Lossning på gård sker enligt Vilomix´s val av dag.

Mottagaren ska med hjälp av följesedel kontrollera att mängd
och sort stämmer mot order. Levererad kvantitet kan avvika från
beställd kvantitet med ±500 kg. Eventuell avvikelse på mer än
±500 kg noteras av chaufför på följesedel som avvikande kvantitet.

Lägsta kvantitet per produkt och leverans är 3 ton. Kvantitet av
smågriskoncentrat ska vara delbar med 750 kg.
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Akutorder

Frakt Kalmar

Akutorder ska vara Swedish Agro tillhanda senast kl 14.00 och
gäller:

Orderrad understigande 3 ton debiteras frakt 750 kr (gäller per
orderrad). Lägsta kvantitet som går att beställa i bulk är 2500 kg.

• Lagervaror som levereras under följande ordinarie leveransdag.
Kvantitet efter överenskommelse med Logistik. Icke lagervaror
levereras akut när så är praktiskt möjligt.
• Leverans söndag och helgdag kan ske mot separat överenskommelse. Merkostnad debiteras.
Avgifter:
Akutorder nästa leveransdag
Akutorder lördag
Akutorder söndag/helgdag

Lösfoder på flakbil från Kalmar

Leverans på flakbil levereras i poster om 12, 24 eller 36 ton. Foder
till fjäderfä levereras ej med flakbil.

Egen hämtning av bulkfoder Kalmar

Medges ej på grund av våra hygienbestämmelser. Undantag
spannmål som lastas utomhus.

3000 kr per beställning
3000 kr per beställning
merkostnader debiteras

Struken eller ändrad order från Kalmar

Att ändra eller stryka en order kan ske efter överenskommelse
med Swedish Agro. Dock senast 2 dagar innan leverans. Gäller ej
kundunikt foder som redan är tillverkat.

Gårdsspecifika foder

För foder framtagna efter enskilda lantbrukares specifikationer är
minsta orderkvantitet:

Retur Kalmar

• Kalmar 12 ton.
• Staffanstorp 3 ton och kvantitet av smågriskoncentrat ska vara
delbar med 750 kg.

Retur på grund av att beställd kvantitet ej ryms i silo debiteras en
returavgift på 500 kr. Returnerad vara krediteras med 1 kr per kg.
Medicinfoder kan ej tas i retur. Retur av foder som varit lossat,
kontakta din säljare för handläggning.

Ekologiska foder, medicinfoder och råvaror

• Ekologiska foder, medicinfoder och råvaror kan ha speciella
leveransvillkor.
• Råvaror/spannmål levereras i mån av tillgång.
Kontakta din säljare för ytterligare information.

Bulkrabatter/Tillägg på bulkfoder tillverkat i Staffanstorp
För produkter med tillverkning i Staffanstorp.
Grundpris gäller 3 ton fritt levererat gård enligt rubrik
”Leveranstider” sid 1.

Bulkrabatter/Tillägg på bulkfoder

Struken eller ändrad order från Staffanstorp

Hela beställningen ska kunna levereras vid ett tillfälle med samma
fordon (max 39 ton). För framkomlighet med endast bil gäller max
12 ton per order och leverans.

Att ändra eller stryka en order kan ske efter överenskommelse
med Swedish Agro. Dock senast 7 dagar innan leverans.

Bulkrabatter/Tillägg på bulkfoder tillverkat i Kalmar

Force majeure

Grundpris gäller 6 ton fritt levererat gård med två eller flera alternativa leveransdagar.

Vid naturkatastrofer, brand, sabotage, strejk, lockout eller andra
händelser som Swedish Agro ej kan påverka, fråntar Swedish
Agro sig ansvar för eventuell skada som uppstår om foder ej kan
levereras i tid.

Rabatter i övrigt enligt nedan:
BULKRABATT
Beställd
mängd
ton*		

Två eller flera
alternativa
leveransdagar

1 dag

3
6
9
12

+5 öre/kg
0 öre/kg
-9 öre/kg
-11 öre/kg

+80
-+14 öre/kg
+6 öre/kg

18

-13 öre/kg

-2 öre/kg

24
30
36-39**

-14 öre/kg
-15 öre/kg
-18 öre/kg

-6 öre/kg
-9 öre/kg
-14 öre/kg

Akut
+ 3000 kr

0 öre/kg
0 öre/kg
0 öre/kg
0 öre/kg
-5 öre/kg
-9 öre/kg
-12 öre/kg
-15 öre/kg

Akut lördagar
+ 3000 kr
+ 1 kr/kg

+40 öre/kg
-+11 öre/kg
+8 öre/kg
+3 öre/kg
-3 öre/kg
-7 öre/kg
-11 öre/kg

* Anges i 3-tonsintervaller på grund av storlek på bulkkulor.
** Vid beställning av mjölfoder gäller max 36 ton för full bil. Detta p.g.a. lägre
rymdvikt.
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Leveransvillkor pallvara

Fraktvillkor och prisvillkor

Order med ordervärde under 4000 kr exkl. moms debiteras
400 kr per order. Gäller ej Norrland och Gotland.

Leveransdagar och hålltider
Leveransdagar i närområdet Kalmar och Öland
Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Nybro (+kunder)
Lenhovda (+kunder)
Högsby, Fagerhult
Målilla

Oskarshamn
Kristdala
Mönsterås
Västervik

Mörlunda, Målilla
Vimmerby,
Hultsfred, Ingatorp
Högsby, Ruda

Åseda, Vetlanda
Lenhovda-butik
Braås, Nybro-butik

Oskarshamn-butik
Mönsterås-butik
Förlösa, Läckeby
Rockneby

Vissefjärda
Ingelstad
Vassmolösa
Lessebo, Påryd
Tvärskog, Jät

Bergkvara

Borgholm, Löttorp

Bergkvara
Blekinge
Skåne

Mörbylånga

Snabbleverans/akutleverans

Vid akutleverans debiteras verklig merkostnad.

Särskilda villkor
Mineraler

• Minsta kvantitet av granulerade gårdsanpassade mineraler är
1000 kg/leverans.

Borgholm

Korrigering av inneliggande order
Butiksvaror från
Hagbygärde

Kalmar-butiken

Avbeställning/korrigering av order med beställningsvaror och
gårdsanpassade produkter skall ske senast 7 arbetsdagar före
leverans.

Kalmar-butiken

Mottagningskontroll/Reklamation/Retur

• Det åligger mottagaren att göra mottagningskontroll.
• Eventuell anmärkning skall ske snarast, dock senast 2 veckor
efter leverans och/eller ska minst hälften av varan finnas kvar.
• Reklamation hanteras i samråd med produktchef och enligt
• gällande reklamationshantering hos Swedish Agro.

Lossning

• Från Kalmar sker normalt lossning med truck eller kran. Lossning från Staffanstorp sker med bakgavellyft.
• Vid direktleverans kan hjälp med lossning behövas. Detta aviseras i förekommande fall av åkeriet.
• För alla leveranser krävs en hårdgjord, minst 3,5 m bred väg. Vägen skall vara fri från överhängande grenar 4 meter uppåt, samt
att det finns en godkänd vändplats eller genomfart. Vintertid
måste vägen vid behov vara plogad och sandad.
• På grund av smittorisken så får inga djur ha tillgång till lossningsplatsen och chauffören får inte gå in i utrymmen där djur
vistas.

Betalningsvilkor

• Fakturering sker veckovis och förfallodag infaller 30 dagar efter
faktureringsdatum.
• För kampanjvaror gäller särskilda villkor.

Utrymmeskrav vid leverans

Ovanstående leveransvillkor gäller från
den 17 november 2020.
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