Fazer Finland Oy, Fazer Myllyn yleiset viljan oston kauppasopimusehdot
1. Maksuehto
Maksuehto on 30 päivää viljan vastaanotosta, edellyttäen, että viljan
laatu on tämän Sopimuksen mukainen. Mikäli osapuolet ovat
kirjallisesti niin sopineet ja Fazer on maksanut viljasta Toimittajalle
etukäteen, on Toimittaja velvollinen välittömästi palauttamaan
maksetun summan kokonaisuudessaan Fazerille, mikäli vilja ei ole
tämän Sopimuksen mukainen tai mikäli viljaa ei mistä tahansa syystä
tahansa voida toimittaa Fazerille.

8. Luomuvilja
Mikäli Toimittaja myy Fazerille luomuviljaa, on Toimittajan
toimitettava jokaisen toimituksen yhteydessä Fazerille kuormaa
koskeva viljapassi täytettynä ja allekirjoitettuna. Luomuviljaerä
tulee olla tuotettu ja varastoitu luomuvaatimusten mukaisesti ja
Toimittajan tulee olla hyväksytty luomutarkastuksessa sekä
noudattaa luomutuotannon ehtoja kaikilta osin. Toimittajan
tulee kuulua luomuvalvontaan luomuviljaerän toimitushetkellä.

2. Näytteet ja viljelytarkastus
Kun viljaerä on saatu toimituskelpoiseen kuntoon, Fazerille on
toimitettava useista kohdista otettu koko viljaerää edustava
ennakkonäyte, ellei erän ennakkonäytettä ole jo aiemmin analysoitu.
Toimittaja toimittaa kaikki Fazerin tarkastusta ja näytettä varten
pyytämät materiaalit ja myötävaikuttaa tarkastuksen tai näytteen
toimittamisessa.

9. Vastuuvakuutus
Toimittaja vakuuttaa, että sillä on vastuuvakuutus, joka kattaa
riittävissä määrin Toimittajan vastuun eri tilanteissa Fazeria ja
mahdollista kolmatta osapuolta kohtaan.

Toimittajan on annettava viljasta Fazerille kaikki tämän haluamat
tiedot ja sallittava Fazerin edustajan milloin tahansa tarkistaa
viljelyksiä ja sadon käsittelyä. Fazerin tekemät tarkastukset eivät
vähennä tai katkaise Toimittajan vastuuta viljan virheistä.
Viljaerän lopullinen laatuhinnoittelu tehdään viljan toimitushetkellä
otettavan vastaanottonäytteen perusteella.
3. Tilaus
Osapuolet sopivat yhdessä erikseen viljan toimituksen ajankohdan.
Mikäli osapuolet niin sopivat, vilja voidaan toimittaa useassa erässä.
4. Toimitus
Toimittaja on velvollinen toimittamaan sovitun määrän Sopimuksen
mukaista viljaa Fazerille sopimuskauden aikana. Mikäli toimitus
tapahtuu sopimuskauden ulkopuolella, on siitä sovittava kirjallisesti
erikseen. Elleivät osapuolet muuta sovi, tulee tavara toimittaa
Fazerin
ilmoittamana
ajankohtana.
Viljaerä
tilitetään
vastaanottopunnituksen perusteella.
5. Toimituksen viivästyminen
Mikäli Toimittaja havaitsee, että toimituksen viivästyminen tulee
tapahtumaan, tai että viivästys on todennäköinen, sen on viipymättä
ilmoitettava Fazerille viivästyksestä.
6. Fazerin vastaanottovaatimukset
Viljan on oltava alkuperältään suomalaista, tuleentunutta, tervettä ja
väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia. Viljaan ei
ole saanut käyttää glyfosaatti-valmistetta, siinä ei saa olla
peittausainetta, tuholaisia tai ulosteita eikä torajyviä yli 0,05 % eikä
se saa olla tuotettu tilalla, jolla on todettu salmonellaa.
Suurimokauran tuotannossa ei saa käyttää klormekvattivalmisteita.
Satokaudesta 2018 alkaen yhdyskuntapuhdistamolietteitä sisältävien
lannoitteiden käyttö ei ole sallittua.
Viljan tulee täyttää kaupantekohetkellä voimassaolleet Fazerin
viljalajikohtaiset laatuvaatimukset. Mikäli vilja ei täytä Fazerin
asettamia laatuvaatimuksia, Fazer saa kieltäytyä vastaanottamasta
ja ostamasta viljaa. Viljan tulee täyttää elintarvikkeille asetetut
kansallisen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset ja kaikilta osin
soveltua elintarvikekäyttöön.

10. Riitojen ratkaisu
Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti
osapuolten
välisissä
neuvotteluissa.
Erimielisyydet, joita osapuolet eivät pysty ratkaisemaan
neuvotteluissa
ratkaistaan
Helsingin
käräjäoikeudessa
ensimmäisenä oikeusasteena.
11. Ylivoimainen este
Mikäli Toimittajasta riippumattoman syyn takia sopimusta
koskevasta viljasadosta tulee joko osittain tai kokonaan täysi
kato ja Toimittaja ei tämän johdosta voi sitoumustaan täyttää,
tulee Toimittajan ilmoittaa tästä Fazerille viimeistään
sadonkorjuuvuoden syyskuun loppuun mennessä ja tällöin
Toimittaja vapautuu sopimusvelvoitteesta toteutuneen kadon
osalta. Mikäli Fazer myllykapasiteetin tuhoutumisen, lakon
taikka muun siitä riippumattoman esteen vuoksi ei voi joko
kokonaisuudessaan tai osittain täyttää sitoumustaan, vapautuu
se sopimusvelvoitteistaan Toimittajalle ilmoituksen tehtyään.
12. Sopimusmuutokset ja Sopimuksen siirto
Tätä Sopimusta ei saa muuttaa tai siirtää ilman toisen
osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Fazer on
kuitenkin oikeutettu siirtämään Sopimuksen sen kanssa
samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta
etukäteen Toimittajalle.
13. Luottamuksellisuus
Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki tämän
Sopimuksen taikka sen perusteella tehtyjen tilausten
yhteydessä toiselta osapuolelta vastaanotetut luottamukselliset
tiedot, ellei osapuolten välillä toisin sovita.
14. Sopimuksen purkaminen
Sovitusta voimassaoloajasta riippumatta Sopimus voidaan
purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli on
olennaisesti rikkonut Sopimuksen ehtoja eikä ole korjannut
rikkomustaan 30 vuorokauden kuluessa huomautuksen
saatuaan. Osapuolella on lisäksi irtisanomisoikeus välittömin
vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli on asetettu konkurssiin,
velkasaneeraukseen taikka todettu viranomaisen taholta
maksukyvyttömäksi.

7. Viljan virhe
Mikäli viljan laatu ja/tai ominaisuudet eivät vastaa sopimuksen
kohdan 6 laatuvaatimuksia tai viljassa on muu virhe, Fazer ilmoittaa
virheestä Toimittajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on
havaittu. Toimittaja vastaa kaikista viljan virheestä aiheutuneista
vahingoista.
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