Kjøpsavtale for fenotypetestede okser
Okseauksjon 2020
						
Avtalen gjelder okse:

Kategori:

(testnummer/navn)

(semin/reserve/auksjon)

Kjøper:

Tel:

Katalognummer:

Mailadresse:

1.

Oksen er fenotypetestet på Staur teststasjon, tiltenkt til auksjon og selges på vegne av oppdretter.

2.

All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i mottakerbesetningen. Dyr som omsettes kan dessuten
ha blitt smittet av nye sykdommer i perioden like før uttak fra teststasjon, uten at det er registrert sykdomssymptomer (selv om
stasjonen står under veterinært oppsyn). Selger kan ikke garantere at slik smitte ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko.
Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å ta forholdsregler ved introduksjon av nye dyr i egen besetning, blant annet å holde
dyret isolert i 14 dager før dyret tas inn i besetningen.

3.

Oksen er vaksinert for BRSV og har derfor status rød for dette viruset. Oksen er hverken testet eller vaksinert for BCoV, men
smittefaren anses som liten.

4.

Oksen har fått registrert testikkelmål og testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette er oksen ikke testet for fruktbarhet.

5.

Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det passerer ut døra fra stasjonen.

6.

Transport av dyr fra teststasjonen til en ny besetning er kjøpers ansvar, men TYR kan være behjelpelig med å organisere
uttransport. Ny eier, eller den som er ansvarlig for transport av oksen til ny eier, kvitterer for mottak av dyret når det blir hentet.
Dersom eier selv ikke henter dyret skal TYR ha mottatt bekreftelse på person som henter dyret og står ansvarlig for transporten.

7.

Oksen ble solgt for kr.______________ (ekskl. mva). I tillegg kommer 5 % i auksjonssalær. Kjøp av okser er etter kontantprinsippet.
Ved auksjonen 2020 henvises det til egne auksjonsregler. Faktura utstedes kjøper rett etter auksjonen og betalingsdato er lik
fakturadato.

8.

Dersom oksen viser seg å ikke være fruktbar, betaler selger/oppdretter for mellomlegget mellom kjøpesummen og slakteoppgjøret. Det anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å bekrefte at oksen er fruktbar. Krav om refusjon fra oppdretter knyttet til
fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser må fremmes før 1.november i kjøpsåret. Uttatte seminokser som viser seg å ikke være
fruktbare ved seminstasjonen medfører heving av kjøpet.

9.

Kjøpesummen for oksen skal være innbetalt før oksen blir utlevert fra stasjonen. Hvis dette ikke er mulig må TYR ha mottatt
en bankgaranti på kjøpesummen eller mottatt skriftlig bekreftelse fra kjøpers slakteriforbindelse om garanti for kjøpesummen.
Utbetaling til oppdretter finner sted når TYR har mottatt oppgjøret for oksen og dyret er levert til ny eier.

10. Uoverensstemmelse mellom kjøper og selger/oppdretter søkes løst i minnelighet. Dersom en ikke oppnår enighet sendes saken
til voldgift. Kostnader knyttet til tvistenemnda belastes partene. TYR er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for mer enn
oksens salgsverdi.
11. Dersom det kreves en større lagerbeholdning enn hva som blir produsert på ordinær tid, forbeholder TYR seg retten å holde
igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall sæddoser. Dersom markedsføring er avhengig av gode bilder tatt når oksene er
eldre enn når de står på seminstasjonen, forplikter kjøper seg å stille oksen til rådighet for fotografering.

Sted og dato:

_________________________________
Signatur kjøper

