
EN          SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN
®

 - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00

838155.01M

Salgsskjema for  
omsetning av smågris

KjøperSelger

Salget omfatter

Defekter 

Produsent

Kategori

Spolormbehandling

Fôringsregime ved  
leveringstidspunktet  
(Sett g jerne flere kryss)

Frakt

Eventuelle merknader

Krav til vekt ved ulik alder

Kjøpers betaling av kjøpssum og kreditt-
mulighet. Se salgsvilkårene punkt 9.

Varekode

Varekode

Født uke

Direktesalg

Antall

Antall

Vekt

Ordinær 25 kg 130150 /- 52

Produsent

Adresse

Noroc 25 kg

Korte haler

Dato

Myse
130153 /-56

131533

Antall

Vann i fôr

Tørt Smågrisfôr

Slaktegrisfôr

Ordinær < 20 kg 130160 /- 65

Adresse

Levnr. (5 siffer)

Noroc < 20 kg 130163 /- 66

Herav til redusert pris á kr131532

Sist helsegrisgodkjent (dato)

For lett for alder 131532 (Prisreduksjon)

Gris med defekter bør spraymerkes, slik at antallet lett kan kontrolleres

Levnr. (5 siffer)

Leveringsdato

Brokk >10 cm i diam.
Leveres kun etter avtale 
med kjøper

131544

Brokk <10 cm i diam. 131534

Sår / byller 131535

Alder uker Vekt

10 22

11 25

12 29

13 33

14 38

15 42

Dato Sted Selger: Kjøper:

Også godkjent som direktesalgsskjema

Forutsatt at kjøper er medlem av Nortura og kredittverdig vil Nortura 
gi kjøper standard selgerkreditt med betaling per 20 dager. Hvis kjøper 
ikke oppfyller vilkårene må selger påregne at selger selv må fakturere 
kjøper.

Hvis kjøper skal få utvidet kredittid må det foreligge særskilt avtale 
med Nortura. Med mindre det foreligger fast avtale om forlenget 
kredittid må kjøper søke Nortura Medlem om dette. Kjøperen må være 
medlem av Nortura, må være kredittverdig og må oppfylle vilkåret om 
at alle slaktedyr skal leveres til Nortura. Ved utvidet kreditt påløper 
renter.

Salget skjer etter Norturas gjeldende salgsvilkår. (se medlem.nortura.no)

Nortura har salgspant i de solgte dyr for kjøpesummen med renter og omkostninger inntil betaling fra kjøper har 
skjedd i sin helhet. Nortura har motregningsrett i ethvert krav kjøperen har mot Nortura.

Salgsvilkår, salgspant og motregningsrett

Korte haler, 
dårlig grodd

Selger

Skal utføres av

Kjøper

Nortura

Selger

Kjøper

Skal belastes

Avtalt sats

Norturas 
standardsats

Satser

kr

Blankettnr:

131543
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