
VILLKOR FODER
Gäller från 2022-04-01

Beställning av foder från Hönryds Kvarn

Beställning ska ske senast kl 11.00 dag 1 för leverans dag 2. 

Beställning av foder från Svenska Foders sortiment, konventionellt foder:

Beställning: senast kl 11.00 dag 1 för leverans dag 4, helgdagar räknas bort.

Planeringsrabatt (2 öre/kg), beställ senast kl 11 dag 1 för leverans dag 4 eller 5 (minst 2 alternativa dagar, men gärna fler)

Beställning av Svenska Foders EKO-sortiment:

Beställning: senast kl 11.00 på onsdag för leverans måndag eller tisdag följande vecka

eller senast kl 11.00 på måndag för leverans torsdag och fredag

Planeringsrabatt (2 öre/kg), beställ senast kl 11 dag 1 för leverans dag 4 eller 5

Kvantitetsrabatt för Svenska Foders sortiment

Pris/ kg

2000-2999 kg 0

3000-5999 kg -1 öre 

6000-11999 kg - 3 öre

12000-17999 kg - 5 öre

18000-23999 kg - 7 öre

24000-42000 kg - 9 öre

Fraktpriser bulk från Hönryds Kvarn och Svenska Foder Kross/malning/blandningspriser per kg

Riktnr 0346, Riktnr 0300, Kross & blandning 16 öre

0340, 0430, 035 0345, 0320 Malning & blandning 16 öre

Pris/kg Pris/kg Blandning premix/konc. 10 öre

1500-2999 kg 28 öre 33 öre

3000-5999 kg 20 öre 25 öre

6000-11999 kg 12 öre 15 öre Kross & blandning < 2000 kg 25 öre

12000-17999 kg 9 öre 11 öre Malning & blandning < 2000 kg 25 öre

18000-23999 kg 8 öre  10 öre Säckning i storsäck 20 öre
24000- 42000 kg 7 öre  8 öre Stor storsäck 115 kr/st

Liten storsäck 95 kr/st

Minimifrakt 500 kr per leverans

Akutleverans av foder från Hönryds Kvarn

Förutsättning för akutleverans är att den är praktiskt genomförbar för oss.

Beställning av foder efter kl 11.00 dag 1 för leverans dag 2 tillkommer en avgift på 500 kr.

Beställning av foder för leverans samma dag tillkommer en avgift på 1000 kr. 



Leveransvillkor

• Framkomlighet med lastbil, för leverans över 12 ton gäller framkomlighet med bil + släp

• Vintertid ska vägen vara fri från snö och vid behov vara sandad

• Lastbil eller lossningsslang får ej bli förorenade eller komma i kontakt med gödsel 

• Silosar och rörutrustning ska vara i sådant skick att de ej utgör risk för chaufför

• Silon ska vara väl märkt och brevlåda eller annan anordning ska finnas för vågsedel

• Max slanglängd mellan silo och bil är 15 meter 

• 4" hankoppling och rör som tål minst 2 kg tryck med väl fungerande avluftning

• Chauffören får ej gå in i djurstallar/mjölkrum eller passera område med djur eller gödsel

• Foder levereras vanligvis mellan 05.00-19.00, vågsedel medföljer vid leverans, följesedel skickas på epost.

• Leveransnoggranheten är  +/- 300 kg, vid större avvikelser informeras kunden

Ring gärna om du har några frågor. Välkommen med din beställning!

Hönryds Kvarn AB
0346-56850


