Gäller från 2014-01-01

Lantmännen Lantbruks villkor
foder, råvaror och insatsvaror
förpackade
Allmänt
Villkoren gäller för följande produktgrupper: Säckade foder, råvaror,
tillskottsprodukter samt insatsvaror i olika förpackningar.

Beställning
Beställning kan göras hos kundtjänst telefon 0771-111 222 eller genom att kontakta
säljare på Lantmännen Lantbruk.
Artiklar som finns på Lantmännen Lantbruks lager kan även beställas via
www.lantmannenlantbruk.se.
Beställning av varor från Lantmännens lager:
Beställning sker löpande. Vid större helger eller andra händelser som påverkar
tillverkning eller transport kan särskilda beställningstider förekomma.
Beställning av direktleverans från extern leverantör:
Beställning ska ske dag 1 före kl. 10:00 för leverans av full bil och släp dag 3-10.
Ej fulla lass beställning dag 1 före kl. 10:00 för leverans dag 3-20 i.
Beställning av specialtillverkade mineralfoder med beteckningen SP:
Beställning av småsäck kan endast göras på hela pallar. Vid beställning av
specialtillverkade mineralfoder är minsta orderstorlek:
•
•

Effekt SP Pellets: Sex pallar (2880 kg) eller 3 storsäckar (2550 kg)
Övriga SP produkter: Två pallar (1200 kg) eller 1 storsäck (1000 kg)

Beställning av foder med läkemedel:
•

Veterinärrecept krävs för beställning av foder med läkemedel

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
Förpackade varor tas inte i retur, med undantag för returer i samband med reklamationer.

Speciella förhållanden
Med varje leverans följer en följesedel. På denna finns information om den aktuella
leveransen. På förpackningen finns den lagstadgade informationen om produkten.
Följesedeln och informationen på förpackningen skall användas för mottagningskontroll
enligt Lantmännen Lantbruks allmänna försäljningsvillkor.
Lantmännen Lantbruk är ansluten till REPA. Återvinning av emballage sker via respektive
kommuns återvinning.

Prisvillkor
Orderdagens pris gäller för leverans från Lantmännen Lantbruks lager. Priset gäller 30
dagar framåt från orderdagen. Undantag kan förekomma vid avtalsteckning eller vid
andra speciella villkor.
I priset ingår emballage och eventuell kostnad för engångspall.

Rabatter och tillägg
Lantmännen Lantbruks säljare kan lämna information om aktuella rabatter.
För egentillverkade foder, råvaror samt vissa tillskottsprodukter tas en palldelningsavgift
ut vid köp av mindre än en hel pall. Palldelningsavgiften är 0,30 kr/kg.

Leveransvillkor
Se Lantmännen Lantbruks leveransvillkor

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.

