Alkioiden vastaanottajaverkosto
Sopimus VikingGeneticsin yhteistyötiloille

Vastaanottajaverkoston tavoite on saada jalostusohjelman alkiot nopeasti ja helposti kaikkien saataville.
Tavoite on lisätä tuoresiirtojen siirtoja kentällä. Alkioverkosto tukee tilan ja sen eläinaineksen kehittämistä, mutta myös VikingGeneticsin jalostusohjelmia.
Sopimuksessa määritellään yhteistyön periaatteet alkioiden määrästä, tilauksesta ja toimituksesta. Sopimus määrittelee sopimusosapuolten väliset alkio- ja eläinkaupan ehdot.

Sopimusosapuolet
VikingGenetics (myöhemmin ”VG”)
Osoite: Korpikyläntie 77, 158 71 Hollola
Y-tunnus
Matti Meikäläinen, karjanumero 01-23456 (myöhemmin ” Karjanomistaja”)
Osoite:
Puhelin:
Sähköpostiosoite:

Sopimuksen periaatteet ja ehdot:
1. Alkiokauppa
Karjanomistaja sitoutuu ostamaan vuodessa _____________ kpl VG jalostusohjelman alkiota tuoreena ja/tai pakasteena. Karjanomistaja ei voi valita alkioita, vaan VG toimittaa aina parhaimmat
mahdolliset alkiot Karjanomistajan käyttöön. Mikäli tuorealkioita ei ole saatavilla, toimitetaan tilalle
pakastealkiot. Tuorealkiot voivat olla myös OPU-alkioita (ovum pick up).
Tilalle saa toimitta alkioita roduista:
Holstein [

]

Ayrshire [

]

Jersey [

]

2. Hinnat
Karjanomistaja saa 100 euron alennuksen alkiohintoihin. Alkiohinnat ovat 350 euroa (ay) ja 500
euroa (hol). Tuore- ja pakastealkiot ovat samanhintaisia. Pakastealkiot tulee siirtää 3 kuukauden
sisällä ostohetkestä. Tuoreet OPU-alkiot ovat Karjanomistajalle maksuttomia OPUkehitysprojektin ajan 30.6.2016 asti. VG:llä on oikeus tehdä muutoksia hintoihin sopimuskauden
aikana. Hintamuutoksista VG ilmoittaa vähintään yksi (1) kuukausi ennen hintamuutosten voimaantuloa.
Alkiosta syntyvästä ja genomitestiin valitusta sonnivasikasta maksetaan Karjanomistajalle 500 euroa (ay) tai 650 euroa (hol). Sonnivasikat ostetaan VG:n normaalihinnoittelun mukaan.

3. Alkioiden tilaaminen ja toimitus
VG informoi Karjanomistajaa tulevista huuhteluista ja OPU-alkioista. Huuhtelupäivät sekä mahdolliset OPU-alkiot ovat nähtävillä netissä Tulevat huuhtelut -sivustolla osoitteessa
http://www.vikinggenetics.fi/tuotteet/asmo/huuhtelut

Karjanomistaja ilmoittaa VG:n yhteyshenkilölle Helka Mannilalle alkioiden tuorevastaanottajista
mahdollisimman aikaisin. Vastaanottajista voi ilmoittaa myös Tulevat huuhtelut -sivuston kautta
ilmoittamalla karjan tiedot sekä alustavan vastaanottajin lukumäärän. VG on yhteydessä Karjanomistajaan ja alueen alkionsiirtoseminologiin koskien alkioiden toimitusta. Ensisijaisesti toimitettavat alkiot ovat tuorealkioita, mutta mikäli tuorealkioita ei ole riittävästi, toimitetaan tilalle pakastealkiot.
Alkiot toimitetaan sovitusti eri puolille Suomea. Toimitusehdot ovat voimassa sopimuksen mukaisesti.
Yhteystiedot VG
Helka Mannila, puh. 040-311 5307
helka.mannila@vikinggenetics.com

3. Yhteistyötilan ehdot
Yhteistyötilan tulee kuulua tuotosseurantaan ja NASEvaan. Yhteistyötila on velvollinen ilmoittamaan, mikäli karjan hedelmällisyydessä tai terveystilanteessa tapahtuu muutoksia.
Karjanomistaja huolehtii vastaanottajien valmistelusta ja niistä koituvista kuluista. Karjanomistaja
ilmoittaa VG:lle mahdollisista vastaanottajista. Pakastealkiot tulee siirtää 3 kk sisällä ostohetkestä.
Karjanomistaja omistaa kaikki alkioista syntyneet vasikat ja sitoutuu genomitestaamaan syntyneet
lehmävasikat. Mikäli lehmävasikan genomitulos on jalostusohjelmaa kiinnostava, huuhdellaan
hieho joko kotitilalla tai ydinkarjassa Hollolassa. Hieho ostetaan ydinkarjaan voimassa olevien ostoehtojen mukaisesti. Alkioista syntyneet ensimmäisen sukupolven eläimet nimetään Asmo –
etuliitteellä.
VG:llä on ensisijainen oikeus sonnin genomitestaukseen ja ostoon.
5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa 31.12.2015 asti. Sopimus jatkuu
kalenterivuosittain, jos sitä ei irtisanota kalenterivuoden marraskuun 31 päivään mennessä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Sopimus voidaan irtisanoa toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta välittömästi.

6. Sopimuksen siirtäminen
Osapuolella on oikeus siirtää tämä sopimus tai sopimuksessa määritellyt oikeudet tai velvollisuudet kolmannelle edellyttäen, että toinen osapuoli antaa siirrolle etukäteen suostumuksen kirjallisesti. Mm. sukupolven vaihdos.

7. Sovellettava laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen noudetaan Suomen lakia.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan lopullisesti Lahden käräjäoikeudessa.
8. Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Toinen pyydetään lähettämään osoitteeseen VikingGenetics, Katarina Hägg, PL 95, 15871 Hollola.
Puh. 040-178 0326, kahag@vikinggenetics.com

VikingGenetics kiittää yhteistyöstä!

Pvm ___________________________________

Pvm ___________________________

_______________________________________
Karjanomistaja

________________________________
VikingGenetics

Y-tunnus:_______________________________
Tilinumero:______________________________

