Gäller från 2014-03-07

Lantmännen Lantbruks villkor
foder och råvaror i lös vikt,
direktleverans
Allmänt
Villkoren gäller följande produktgrupper: Foder och råvaror i lös vikt vid direktleverans
från extern leverantör.

Beställning
Beställning kan göras hos kundtjänst telefon 0771-111 222 eller genom att kontakta
säljare på Lantmännen Lantbruk. Beställnng kan inte göras via
www.lantmannenlantbruk.se.






Agrodrank
Beställning ska ske senast helgfri torsdag klockan 10:00 för leverans kommande
vecka
Expro, Betfor, betfiber
För kunder som tillhör Åhusfabrikens normala leveransområde gäller att
beställning ska ske senast helgfri onsdag före kl. 10:00 för leverans måndag till
onsdag nästkommande vecka.
För övriga områden gäller att beställning ska ske dag 1 före kl.10:00 för leverans
dag 3-10.
Soja från Denofa
Beställning skall ske senast kl 12.00 helgfri onsdag för leverans kommande
vecka
Övriga foderråvaror
Beställning skall ske dag 1 före kl. 10:00 för leverans dag 3-10

Speciella beställningsvillkor:


Produkter med speciella villkor, gäller betprodukter och melass

Vid större helger eller andra händelser som påverkar tillverkning eller transport kan
särskilda beställningstider och leveranstider förekomma.

Allmänna villkor
Se Lantmännens Lantbruks allmänna försäljningsvillkor
Reklamationer avseende produkt eller leverans, ska göras snarast möjligt och innan
varan är förbrukad. Anmälan görs till säljare hos Lantmännen Lantbruk eller kundtjänst
telefon 0771-111 222.

Begränsningar
Foder och råvaror som levererats direkt från extern leverantör tas ej i retur.

Speciella förhållanden
Mottagningsanläggningen ska vara godkänd och uppfylla kraven för leverans av foder i
lös vikt enligt


Lantmännen Lantbruks krav på mottagningsförhållanden för foder i lös vikt

Anläggningen godkänns av Lantmännen Lantbruks transportörer.
Leveransstorleken på helt lass kan variera mellan 36-39 ton beroende på aktuell bils
transportkapacitet. För soja från Denofa gäller 29-33 ton. Vid begränsningar i
mottagningskapacitet på gården skall max-vikt anges vid beställning. Om ingen max-vikt
anges utnyttjas respektive bils transportkapacitet.
Med varje leverans följer en följesedel. På denna finns information om den aktuella
leveransen samt den lagstadgade informationen om produkten. Följesedeln ska
användas för mottagningskontroll enligt Lantmännen Lantbruks allmänna
försäljningsvillkor.

Prisvillkor
Pris
Orderdagens pris gäller. Priset gäller nio kalenderdagar framåt. Första leveransdag skall
infalla inom denna tid. Order för leverans längre fram läggs med 001 Leveransdagens
pris.
För vissa råvaror t ex soja, Expro, rapsmjöl, Agrodrank kan även avtal tecknas på dagseller terminspris. Lantmännens säljare kan lämna information om avtalsteckning.


Minsta kvantitet för att teckna fastprisavtal råvaror är 13 ton

Ingångna avtal kan inte ändras annat än i undantagsfall. För mer information se
avtalstexten som bifogas råvaruavtalet.

Rabatter och tillägg
Lantmännen Lantbruks säljare kan lämna information om aktuella tillägg och rabatter.

Leveransvillkor
Se Lantmännen Lantbruks leveransvillkor
Ordinarie leveranstid är dygnet runt helgfri måndag-fredag. Lördagsleveranser kan
förekomma inom delar av landet.

Betalningsvillkor
Ordinarie betalningsvillkor för Lantmännen Lantbruk är 30 dagar från fakturadatum.

Finansieringstjänst
Utöver våra ordinarie betalningsvillkor finns möjlighet att vid ordertillfället välja vår
finansieringstjänst
Har du frågor kontakta vår kundtjänst på 0771 - 111 222.

