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JOSERA -KASVATTAJASOPIMUS 2017
Kennelnimi
Kasvatettavat koirarodut
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
www- ja sp-osoitteet
Omien koirien määrä
Kuluttavaa koiranruoka määrä
kuukausittain (arvio)
Pentueiden määrä/vuosi (arvio)
Josera-jälleenmyyjäsi

Säännöt
1. Yleistä
Josera-kasvattajasopimus on tarkoitettu hyvämaineisille kasvattajille joilla on hyväksymä kennelnimi.
Sopimus on tarkoitettu vain ja ainoastaan kasvattajan omille tai perheenjäsenen koirille. Kasvattaja ei saa
ilman maahantuojan lupaa välittää Josera-koirantäysravintoja edelleen. Kasvattajan tulee suositella
Joseraa kasvateilleen sekä toiminnallaan tukea Joseran jälleenmyyntiä. Jälleenmyyjä itse ei voi olla
Josera kasvattajakerhon jäsen!

2. Kasvattajakerhon oikeuttamat edut

2.1 Postikuljetus-sopimuskasvattaja
Postikuljetus-sopimuskasvattaja ei saa henkilökohtaista keräilykorttia vaan hän saa kasvattajapostikuljetustarjouksen jatkuvasti. Alennuksia ei voi yhdistää yhtäaikaisesti muihin alennuksiin.
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2.2 Keräilykortti
Kasvattaja on oikeutettu saamaan henkilökohtaisella kasvattajakerhokortillaan joka kuudennen (6.)
ostamansa säkin veloituksetta. Ilmainen säkki tulee olla arvoltaan sama, kuin keräilykortilla edullisin
ostettu Josera-tuote. Alennuksia ei voi yhdistää yhtäaikaisesti muihin alennuksiin. Henkilökohtainen
kasvattajakerhokortti tilataan www.joserafinland.fi -sivuston kautta.
2.3 Pentupakkaukset
Aktiivisesti Joseraa käyttävät kasvattajat (kts. kohta 7.) voivat tilata jälleenmyyjänsä kautta pentueilleen
Josera-pentupakkauksia. Pentupakkausten sisältö voi vaihdella. Pakkaukset tulee tilata hyvissä ajoin,
mieluiten heti viikon ikäisille pennuille. Pakkaukset toimitetaan jälleenmyyjille Josera-tilausten
yhteydessä tai postin kautta. Pentupakkaukset voi tilata myös www.joserafinland.fi -sivuston kautta.

3. Tiedotus
Kasvattajan tulee lisätä kotisivuilleen Josera-logo josta on suora linkitys Joseran kotisivuille
(www.joserafinland.fi ) tai vaihtoehtoisesti www.joserafinland.fi -linkki linkkilistaansa.
4. Korttien palautus maahantuojalle
Jälleenmyyjä merkitsee kasvattajakorttiin ostetun Josera-koirantäysravinnon laadun ja koon. Täytetyt,
alennukseen oikeuttavat kortit tulee palauttaa oston yhteydessä jälleenmyyjälle, joka toimittaa ne
edelleen maahantuojalle. Uusi henkilökohtainen kasvattajakerhokortti tilataan hyvissä ajoin
jälleenmyyjältä tai itse www.joserafinland.fi -sivuston kautta.
5. Josera-koirantäysravintojen ja pentupakettien toimitus
Josera-koirantäysravinnot ja pentupaketit noudetaan tässä sopimuksessa sovitulta Josera-jälleenmyyjältä.
6. Lojaalisuus
Kasvattajan tulee mahdollisimman hyvin tuntea koko Josera-koirantäysravintosarja sekä suositella
Josera-koirantäysravintoja ensisijaisena täysravintona kasvateilleen. Kasvattaja ei saa toimia millään
tavalla haitallisesti O-Vetia vastaan eikä toiminnallaan vaikeuttaa Joseran myyntiä oikeutetulta Joserajälleenmyyjältä.
7. Asiakasrekisteri
Asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Annettuja tietoja käytetään vain yrityksen tietojärjestelmässä.
Kaikki tiedot käsitellään Suomen Henkilötietolain mukaisesti.
Kennelnimi sekä linkki kasvattajan kotisivuille voidaan lisätä Joserafinland.fi-sivustolle.
8. Sopimuksen purkautuminen
Sopimus on voimassa yhden vuoden kerrallaan. Sopimus voidaan kuitenkin purkaa välittömästi O-Vetin
osalta, mikäli sopimuksen ehtoja ei noudateta tai mikäli kasvattaja tai hänen perheenjäsenensä toimii
muutoin haitallisesti tai epälojaalisti Josera-merkkiä, Josera-jälleenmyyjää tai O-Vetia vastaan.

Aika ja paikka
O-Vet / Josera
Maahantuojan edustajan allekirjoitus
sekä nimenselvennys

Kasvattajan allekirjoitus
sekä nimenselvennys

Alkuperäinen sopimus toimitettava maahantuojalle.
O-Vet / Josera, Tanolantie 13, 39200 Kyröskoski, puh: 050-3687537, info@o-vet.fi
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