
Salgs- og leveringsbetingelser 
for såvarer for Strand Unikorn AS

1. Generelt
Ved bestilling av såvarer gjelder disse betingelsene sammen med våre generelle salgs- og leveringsbetingelser som 
du finner på vår hjemmeside: www.strandunikorn.no. Dersom det er motstrid mellom de generelle betingelsene 
og disse for såvarer, går salgs- og leveringsbetingelsene for såvarer foran. 

Salgs- og leveringsbetingelser for såvarer gjelder for såvarer innenfor kategorien såkorn, erter, åkerbønner, oljevekster, 
grasfrø, frøblandinger, fôrvekster og grøntanleggsfrø.

Omsetning av såkorn og frø reguleres gjennom matloven av 2003 med tilhørende forskrift om såvarer av 1999, og senere 
endringer.

2. Bestillinger
Bestillinger gjøres på følgende måter: 

•	 Våre hjemmesider: www.strandunikorn.no  
•	 Norgesfôr Strand APP (for smart telefon)
•	 Telefon: 623 51 500, mandag til fredag fra kl. 07.30 til kl. 16.30
•	 E-post: post@strandunikorn.no

Strand Unikorn sender ordrebekreftelse til kunder pr. SMS/e-post. Kunden må omgående kontrollere ordrebekreftelsen, 
slik at denne er i henhold til ønsket bestilling

3. Priser
Såvarer veies brutto for netto, og alle priser er inkl. vanlig emballasje. Prisen er beregnet EXW Moelv eller Sarpsborg. 
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Sortsavgift/lisensavgift er inkludert i prisen.

For varer med terminpriser er det kundens første aktuelle tidspunkt for levering som bestemmer terminpris. 
For varer som hentes fra selgers lager hos agent vil lagertillegg tilkomme.

For forhandlere gjelder egne vilkår.

4. Forhold som krever endring av bestilling og leveranse
Såvarer er «levende» biologisk vare. Ordreregistrering skjer i stor grad på bakgrunn av prognoser for tilgang av vare.
I noen tilfeller skjer det uforutsette hendelser i produksjonen eller varen viser seg å få en annen kvalitet enn forutsatt
 slik at det ikke er mulig å levere vare som forutsatt.

Selger forbeholder seg i slike tilfeller muligheten til å endre kvalitet eller sort i forhold til bestilling. I slike tilfeller vil det 
bli etterstrebet tilbud om alternativ sort med kvalitets- og dyrkingsegenskaper så nær opp til opprinnelige bestilling som 
mulig. En endring av sort vil bli kommunisert med kunde før levering. Kunde gis i slike tilfeller anledning til å kansellere 
ordre om dette er ønskelig.
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Selger gis anledning til å levere vare av en «høyere» kvalitet enn bestilt dersom dette er nødvendig. Likeledes har selger 
anledning til å levere ubeiset/ubehandlet vare istedenfor beiset/behandlet dersom varen ikke har beisebehov/behan-
dlingsbehov. Det er opp til selger å avgjøre i hvilken grad varen har beisebehov/behandlingsbehov.

I tilfeller hvor myndighetene gir dispensasjon for å omsette vare med avvikende kvalitetskrav i forhold 
til gjeldende regelverk, har selger rett til å levere slik (dispensert) vare. 

I tilfeller hvor kunden tilbys en vare av lavere kvalitet enn bestilt vil dette normalt priskompenseres.

5. Økologisk såvare
Kunder som etter gjeldende regler er forpliktet til å bruke økologisk såvare skal forespørre dette på bestillings-
tidspunktet. Dersom selger kan levere økologisk vare så er kunde forpliktet til å bestille økologisk vare. Dersom 
selger ikke kan levere økologisk vare eller om kjøper av annen grunn har bestilt konvensjonell vare er kjøper selv 
ansvarlig for å søke om dispensasjon for bruk av konvensjonell vare.

Dersom kunde har bestilt økologisk vare, men selger likevel ikke kan levere dette, vil selger så langt det er mulig 
tilby konvensjonell ubeiset vare av samme sort eller tilsvarende sort. I slike tilfeller er kunden selv ansvarlig for 
å søke om dispensasjon.

Dersom selger ikke kan levere vare som bestilt, gis kunden anledning til å kansellere ordre.

6. Frakt og leveringsbetingelser
I tillegg til de generelle plikter kunden har ved levering, se våre generelle betingelser, gjelder følgende ved levering 
av såvarer:
Kunden er forpliktet til å motta varene iht. inngått avtale ved bestilling. Dersom varen ikke kan mottas som avtalt
 vil det for varer med terminpriser påløpe terminkostnader fram til leveringstidspunkt i tillegg til at det vil kunne 
tilkomme ekstra fraktkostnader. 

Dersom annet ikke er avtalt vil såvarer normalt leveres i «tidsvinduet» mellom kundens tidligste aktuelle tidspunkt 
for mottak av varen og avtalt siste frist for levering.
Kunden blir kontaktet før levering. Dette kan gjøres med SMS eller telefon. Dersom kunden kontaktes med SMS, 
og levering ikke kan mottas som meddelt må kunden ta kontakt med selger umiddelbart. 
Kunden er også i slike tilfeller selv ansvarlig for å ta kontakt med selger for å avtale nytt leveringstidspunkt. Forsinkelse  
i leveransen som følge av at kunde ikke kan motta i henhold til avtale ved bestilling vil medføre at terminkostnader påløper. 

Kunden skal forsikre seg om at forholdene for transportør er tilfredsstillende mht. både brøyting, strøing og 
fremkommelighet. Kunden må klargjøre lagringsplass før leveranse.
Dersom kunden selv skal hente varen må det være avtalt time for henting av varen.
Selger har anledning til å del-levere en bestilling.

7. Retur av varer
Såvarer tas ikke i retur.

8. Videresalg
Kjøpere (forhandlere) som videreselger såvarer er ansvarlig for å følge gjeldende regelverk.



9. Lagring
Såvarer er å betrakte som en tørrvare. Ved produksjon av såvarer tørkes denne ned til minimum høyeste tillatte 
vann% i forhold til gjeldende regelverk for å unngå kvalitetsforringelse. Ved påfølgende lagring er det viktig at såvaren 
lagres forsvarlig. Såvareemballasje er ikke vanntett og varen må lagres luftig under tak på et tørt underlag. Lagring 
utendørs på paller under presenning er ikke å anbefale da fuktighet kan slå opp fra bakken, og kondens kan dannes 
under presenningen. Denne fuktigheten kan trenge inn i sekkene og skape forhold for groing, soppdanning og lignende. 
Såvarer er biologisk materiale og kvalitet vil endres med tid. Såvarer må lagres i rom fritt for utøy.

Garantien for spireevne gjelder innenfor sertifiseringperioden og forutsetter at varene er lagret tilfredsstillende. 

Dersom varen overlagres til ny sesong er kjøper selv ansvarlig for å forsikre seg om at varen holder tilfredsstillende kvalitet.

10. Emballasje
Emballasje tas ikke i retur. Emballasje skal leveres til godkjent mottak for avfall. Strand Unikorn er medlem av 
Grønt Punkt, og for tomemballasje fra såvarer er det gratis å levere dette til avfallsselskap som har avtale med 
Grønt Punkt www.grontpunkt.no. 

11. Reklamasjoner
Selger er ansvarlig for at såvaren holder en kvalitet iht. deklarasjon og gjeldende regelverk på leveringstidspunktet. 
Det kan ikke gjøres gjeldene krav mot selger som følge av mangel/forsinkelse dersom selger har oppfylt kravene
 i gjeldende regelverk.

Se våre generelle salgs- og leveringsbetingelser om reklamasjon.

Ved reklamasjon på såvarens kvalitet må det tas ut prøve, og partinummer på emballasjen må oppgis. Det må tas 
vare på etikett/merkelapp/sekk som viser merking og partinummer. I tilfelle hvor varen er sådd og det mistenkes 
feil eller mangel må det tas kontakt umiddelbart slik at inspeksjon eventuelt kan gjennomføres.

Uoverensstemmelse mellom selger og kjøper kan bringes inn for «Reklamasjonsnemnda for såvarer».
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Besøksadresse: Strandveien 15, Moelv
Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no
www.strandunikorn.no
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