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Nordic Sugar Örtofta

Pris

Kvalitet

Order noteras till fast pris enligt vid varje tidpunkt gällande prislista.
Order är bindande för köparen, när den kommit
Nordic Sugar AB, nedan kallad Säljaren, tillhanda och
för Säljaren, när den av honom skriftligen bekräftats.

För att HP-Massans kvalitet skall kunna hållas har
köparen informerats om nödvändigheten av att noga
följa de instruktioner som utgives av Säljaren och som
tillhandahålles på begäran.

Leverans mm

Vid konstaterat fel i leverans erhåller köparen – enligt
Säljarens bestämmande – antingen ny felfri vara eller
gottskrivande av motsvarande belopp. Säljaren friskriver
sig från allt annat ansvar mot köparen på grund av fel i
leveransen.

Leverans av HP-Massa sker av Säljaren fritt köparens
gård. Transporten organiseras av Säljaren som också
bestämmer leveranstidpunkt.
För leverans av HP-Massa fordras att köparens lagringsplats godkänts av Säljaren.
Om efterfrågan på HP-Massa överstiger tillgången, äger
tidigare kunder företräde. Vidare prioriteras leveranser
enligt orders ankomstdatum till Säljaren.
Beställd HP-Massa, som ej tas emot enligt fastställd
leveransplan, tillfaller Säljaren och debiteras köparen
till 50 % av priset för den ej mottagna kvantiteten. Vid
brist på HP-Massa för leverans erlägger Säljaren 50 % av
det fastställda priset exkl frakt för ej levererad kvantitet.
Ovanstående gäller ej om giltigt skäl för försenad eller
inställd leverans meddelats inom skälig tid.

Torrsubstans
Fakturerad torrsubstanshalt för HP-Massa, art nr 90129
och 90130 utgör sockerbrukets dygnsmedeltal för leveransdagen.

Betalningsvillkor
Likvid skall vara Nordic Sugar AB tillhanda inom 30 dagar.
Dröjsmålsränta efter förfallodag är referensränta +8%.
• Uppdelning av betalning på flera betalningstillfällen kan
ske efter överenskommelse. Ränta debiteras med 6,5%.
• Säljaren förbehåller sig rätten till kreditbedömning av
köparen.

Leveransförbehåll
Säljarens leveransåtaganden gäller under förbehåll att
rådande och härefter uppkommande förhållanden i fråga
om energi, transport och råvaruförsörjning inte försvårar
möjligheten att fullgöra leveranser av Säljarens vara i
tid och i full omfattning. Sådana svårigheter berättigar
Säljaren att utan särskild ersättning till köparen helt eller
delvis inställa leveranserna.
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Ansvar

Reklamation
Om köparen vid leverans finner att HP-Massan ej uppfyller
de specifikationer som avtalats skall – eftersom HP-Massan
är en färskvara – reklamation omedelbart ske till Säljaren.
Säljaren skall omgående ta prover på HP-Massan. Kan
parterna ej enas om att leveransgill HP-Massa föreligger, skall slutligt bedömande på endera partens begäran
ske av Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Kostnaden
härför skall betalas av köparen, om HP-Massan uppfyller
avtalad kvalitet, och i annat fall av Säljaren.
Har reklamation skett, får köparen ej använda den
aktuella HP-Massan förrän slutligt utlåtande enligt ovan
erhållits och HP-Massan konstaterats vara felfri.

Force majeure
Strejk, lockout, brand eller varje annan händelse utom
Säljarens kontroll, som förhindrar eller väsentligen försvårar
eller fördyrar den av Säljaren producerade HP-Massan
eller transporten därav, berättigar Säljaren att i eget val
helt eller delvis häva avtalet.

Skiljeförfarande
Tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall
avgöras i Malmö av skiljemän enligt lagen om skilje
förfarande.
Ovannämnda bestämmelser gäller till dess annat
meddelas.

HP-Massa ökar lönsamheten
med en femma per ko och dag!
För absolut lägsta pris – beställ och
säkra leverans senast 24 april
• Betalningstid upp till 9 månader
• Beställ omgående!

Beställning av HP-Massa

Prislista kr kg/ts
Postnummer
210 00 – 249 99
250 00 – 299 99
300 00 – 310 49
310 50 – 311 99
312 00 – 313 99
314 00 – 342 99
343 00 – 349 99
350 00 – 373 99
374 00 – 379 99
380 00 – 381 99
382 00
382 99
–
383 00
384 99
–
385 00
385 99
–
386 00
387 99
–
388 00
399 99
–
400 00
430 19
–
430 20
432 69
432 70 – 432 95
432 96 – 439 99
440 00 – 499 99
500 00 – 519 99
520 00 – 529 99
530 00 – 542 99
543 00 – 544 99
545 00 – 549 99
550 00 – 566 99
567 00 – 570 29
570 30 – 570 99
571 00 – 571 99
572 00 – 573 99
574 00
574 99
–
575 00
575 99
–
576 00
576 99
–
577 00
579 99
–
580 00
585 99
–
586 00
590 79
–
590 80
590 81
590 82 – 597 99
598 00 – 598 99
599 00 – 619 99
630 00 – 719 99
–
Övriga postnummer

Bulk
1,20
1,30
1,45
1,55
1,45
1,55
1,45
1,55
1,45
1,75
1,55
1,65
1,55
1,75
1,55
1,55
1,65
1,55
1,65
1,85
1,75
1,85
1,95
1,85
1,95
1,75
1,65
1,75
1,65
1,85
1,65
1,75
1,65
1,75
2,05
1,95
1,85
1,95
1,85
2,05
2,15
Offertpris

Kvantitetsrabatter

Hård-Pack
1,50
1,60
1,75
1,85
1,75
1,85
1,75
1,85
1,75
2,05
1,85
1,95
1,85
2,05
1,85
1,85
1,95
1,85
1,95
2,15
2,05
2,15
2,25
2,15
2,25
2,05
1,95
2,05
1,95
2,15
1,95
2,05
1,95
2,05
*
*
*
*
2,15
*
*
Offertpris			

Tillägg Lastväxlare 20 kr /ton HP-Massa.						
		Ovanstående priser är exkl. moms, fritt levererat.
* Vi kommer ej att leverera Hård-Pack i dessa postnummerområden.

Vänligen fyll i dessa uppgifter. OBS! Kom ihåg att fylla i din e-postadress.

För att erhålla kvantitetsrabatt skall beställning göras vid ett och samma tillfälle,
och leverans skall ske under betkampanjen 2019.
Kvantitet, ton vara

Rabatt, öre/kg ts

570 – 1520

5

Kvantitet, ton vara

Rabatt, öre/kg ts

1521 ≤

10		

Tel nr 1

Kundnr./Odlarnr.:

Tel nr 2

Namn:

e-postadress

Adress:

Person/Org nr

Postadress:

Kvantitetsrabatt

Uppdelning av fakturabeloppet

Ev adressändring

Utgår enligt ovanstående tabell på bekräftade volymer.
Eventuell kompletterande efterbeställning sker till
samma pris.

Vid uppdelning av fakturan på flera delbetalningar
debiteras ränta med 6,5%. Det är inte möjligt att ändra
villkoren för betalningsuppdelning efter att första fakturan
är utsänd.

OBS! Beställningen är bindande för köpare och säljare när leverans bekräftats av Nordic Sugar AB.

Säkrade leveranser – först till kvarn
För att säkra leveransen beställer du så fort som möjligt.
”Först till kvarn principen” gäller. I juni skriver vi ett
bindande leveransavtal, som bekräftar vår leverans av
HP-Massa under kampanjen 2019.

Fyll i antalet ton för Bulk och/eller Hård-Pack i den eller
de perioder du önskar få leveransen.

det viktigt att rätt fordon används. Är du osäker på vilken
fordonskombination du kan använda, kontakta
Nordic Sugar.

Transport/leverans

Leveransmängd

Leverans sker normalt med bil och släp (längd 24 m).
Är silon svårtillgänglig kan du beställa leverans med lastväxlare. (Merkostnad 20 kr/ton HP-Massa.)

Bra mottagningsförhållanden
På många gårdar har mottagningsförhållandet förändrats.
Både för transportplanering och bästa transportekonomi är

Kan du ta emot din HP-Massa med bara två dygns varsel? Då kryssar du i att du kan vara Kort Varsel-kund!
Om vi behöver utnyttja att leverera till dig med kort varsel, får du 10 öre extra per kilo ts i rabatt!

Om det behövs: 10 öre extra rabatt

Varför gör vi då så här? Jo, vi har installerat en

Anvisningar för beställningskortet
Önskad leveranstid och mängd

Kort Varsel-Kund – en möjlighet till ytterligare 10 öre rabatt.

Bulk och Hård-Pack: För optimal transportekonomi
gäller hela lastbilsekipage eller ca 39 ton för Bulk och
ca 37 ton för Hård-Pack.
OBS! HP-Massa skall beställas i ton vara för Bulk
och Hård-Pack (ej i ton ts).
Minsta mängd är 111 ton för Hård-Pack vid samma
leveranstillfälle.

helt ny torkanläggning för betmassa (det som ska bli Betfor).
Den kräver ett jämnt flöde av massa, vilket innebär att vi
behöver högre flexibilitet för utlastning av HP-Massa.

Kort varsel volymen är endast en begränsad volym och
du anmäler dig som intresserad för varje månad

Kort Varsel = 2 dygn = minus 10 öre

Självklart är det så att om vi har bekräftat din leverans av
HP-Massa (i juni) så får du denna under alla omständigheter som en ordinarie leverans enligt planerat leveransschema. Men, ifall du kryssat i att du kan vara Kort
Varsel-kund, så kan det bli med två dygns varsel.

Om vi behöver utnyttja den extra flexibilitet som det innebär
att du kan ta emot HP-Massa med kort varsel, innebär detta
att du blir uppringd och får besked att vi är hos dig med leverans inom ca 2 dygn. Då behöver plansilo, lastare, personal
etc vara på plats, precis som vid ordinarie leverans.

Oavsett vilket, får du HP-Massa

OBS! HP-Massa ska beställas i ton vara för Bulk och Hård-Pack (ej i ton ts).

Art nr 90129
Plansilo
Kortvarselrabatt
rabatt 10 öre/kg ts

Tidigt

Oktober

November

December

Sent

...........ton
HP-Massa

...........ton
HP-Massa

...........ton
HP-Massa

...........ton
HP-Massa

...........ton
HP-Massa

September –
15 november

16 November –
kampanjen slut

...........ton
HP-Massa

...........ton
HP-Massa

Övriga önskemål:

Tänk på att det är 18-20 månader från beställning av årets leverans till nästa års leverans. Det kräver planering.
Beställning
omgående

Leverans
sep – jan

2019

Vinterutfodring

Sommarutfodring

Installning

Ny leverans av
HP-Massa
sept – kampanjslut

Art nr 90130
Hård-Pack

Önskar leverans med 24 m bilar.
Kan ta emot HP-Massa under jul- och nyårshelg.

Jag önskar betala beställd HP-Massa mot faktura med uppdelning av fakturabeloppet enligt nedan.
30 dagar

2020

Önskar leverans med lastväxlare.

3 månader

6 månader

Spara miljön. Kryssa här så får du fakturan på email.
Jag godkänner försäljnings- och leveransvillkoren.

Underskrift:

9 månader

OBS! Kom ihåg att fylla i din e-postadress ovan.
Fr.o.m 2020 kommer detta utskick endast via e-post,
så det är viktigt att vi har din rätta e-postadress! DS.

Datum:

