
 

Villkor livdjur 

Förmedlingsvillkor för livdjursförmedling av Nyhléns Hugosons (NH ) 

1.Förmedlingsuppdraget 
NH förmedlar livdjur dels från egna producenter men även via HK Scan:s livdjursförmedling.      

NH:s uppdrag omfattar endast förmedling av livdjur, tillhandahållande av finansiella tjänster 

samt dokumenthantering. NH handlar uteslutande i sina uppdragsgivares namn och för deras 

räkning och ej i eget namn eller för egen räkning. NH svarar därför inte vare sig för djurens skick 

eller beskaffenhet eller för köparens och/eller säljarens betalningsförmåga. NH åtar sig att i 

tvistefall medla och föreslå lämplig uppgörelse, om parterna gemensamt påkallar detta.  

2. Fel och brist och reklamationer mm: Säljaren ska på förmedlingsavtalet intyga riktigheten i 

lämnade uppgifter om djuret. Säljaren svarar ensam för fel och brister hos djur vid 

försäljningstillfället även som för eventuella följdskador. Reklamation bör ske skriftligen med 

åtföljande veterinärintyg till säljaren utan dröjsmål. Säljaren förutsätter att köparen därvid följer 

gällande rekommendationer om handhavande av inköpta djur.  

3. Överlåtelse till NH av fordran och Återtagandeförbehåll: Säljarens rätt till köpeskilling och 

återtagandeförbehåll överlåtes härmed med omedelbar juridisk verkan till NH. Köparen kan 

därför med befriande verkan härefter endast erlägga betalning till NH. Köparens faktiska eller 

anteciperade dröjsmål ger NH rätt att före förfallodagen kräva full betalning av köpeskillingen 

och återta förmedlat djur jämte eventuell avkomma. Skulle under kredittiden utmätning eller 

kvarstad ske beträffande djuren är köparen skyldig att för kronofogdemyndigheten uppvisa sitt 

exemplar av detta avtal samt upplysa om säljarens/NH återtagandeförbehåll. Köparen skall 

försäkra i avtalet avsedda djur till betryggande belopp under aktuell kredittid om NH så 

påfordrar. 

4. Kredittjänsten: Kredit förutsätter sedvanlig kreditprövning. Köparen skall till NH inbetala 

köpeskillingen jämte därpå vid varje tillfälle utgående moms samt ränta. Köpeskillingen inbetalas 

antingen: A. Inom 10 dagar varvid ingen kreditkostnad debiteras, eller B. Inom i 

förmedlingsavtalet angiven tid. Aktuella räntesatser för krediter finns på 

www.nyhlenshugosons.se 

5. Reskontrahantering och kvittning: köpare godkänner härmed NH:s reskontra och 

avräkningssystem ska användas för reglering av mellanhavanden med NH. Köpare godkänner 

därför härigenom att NH för kvittning äger avräkna köparens vid varje tillfälle innestående 

fordringar hos NH oavsett anledningen till fordringarnas uppkomst. Köpare medger rätt för NH 

till kreditövervakning via dataöverföring. Kredit förutsätter dock, som ovan under 4 framgått, 

sedvanlig kreditprövning. 

http://www.nyhlenshugosons.se/


6. Dröjsmålsränta: Köparen skall till NH inbetala köpeskillingen inom i detta förmedlingsavtal 

angiven tid. Dröjsmålsränta vid för sen betalning utgår efter procentsats som vid varje tillfälle 

fastställts av NH, vartill kommer ev. påminnelseavgift.  

6.2 Ovillkorlig betalning: Köparen förbinder sig att oavsett djurens skick och beskaffenhet och 

utan rätt att framställa någon som helst kvittningsinvändning eller annan invändning erlägga full 

betalning till NH inom de frister och på de villkor som anges på förmedlingsavtalet. 

7. Priset: I köpeskillingen ingår djurets värde samt förmedlingsavgift/provision och frakt enligt 

taxa även som eventuell kreditkostnad och försäkringspremie. Livdjursförsäkring tecknas idag av 

HK Scan:s förmedling.  

8. Leverans till NH av inköpta djur på kredit: Om på kredit inköpta djur levereras till NH före 

förfallodagen, åligger det köparen att meddela detta till NH vid slaktanmälan dock senast vid 

leveransen.  

9. Återleverans till NH av djur: Djur som inköpts genom detta avtal samt deras avkomma skall 

återlevereras till NH som slaktdjur eller livdjur. 

10. Försäkring: Försålda djur som är försäkrade så skall detta särskilt framgår av 

förmedlingsavtalet.  Formulär för skadeanmälan tillhandahålls kostnadsfritt av HK Scan, se även 

HK Scans hemsida. Skulle försäkringsfall inträffa innan full betalning erlagts för djuren äger NH 

rätt att uppbära eventuell försäkringsersättning. Detta görs då upp i samförstånd med HK Scan:s 

försäkringsansvarig för att kontrollera reskontra status.   

 
 

http://sls.scan.se/

