
23.11.2015\FIFI\Transport fifi.docx 

SAATAVAN SIIRTO (TRANSPORT) 

Kasvattajan tilinro: ____________ 

Allekirjoittanut 
Nimi: ______________________________________________________________________ 

Kotipaikka: ______________________________________________________________________ 

ilmoittaa täten ______________________________________________________________________ 
(vastaanottajan nimi)                                                  (rek.nro/tilinro pankkiin) 

______________________________________________________________________ 
(osoite) 

______________________________________________________________________ 
(sähköposti + KF:n tilinro – mikäli sellainen on) 

saatavan siirrosta (tanskaksi skadesløs transport), jonka  
1) arvo on yhteensä (Euro)  ______________________________________________________________________
Huomioithan, että jos siirron valuutta on eri kuin tilillä oleva valuutta, vaihtokurssi määritellään maksupäivänä.
tai
2) toistaiseksi voimassa oleva saatavan siirto ilman tarkempaa arvon määrittelyä (tällöin arvon määrittelyriville
kirjoitetaan ”toistaiseksi voimassa oleva saatavan siirto”).

Tämä saatavan siirto on voimassa kunnes vastaanottaja sen kirjallisesti irtisanoo. Saatavan siirron piiriin kuuluvat ne 
ennakot ja vähennyssummat, jotka Kopenhagen Fur maksaa toimittamistani/myyntiin toimittamistani nahoista 
Kopenhagen Fursin myyntiehtojen mukaisesti.  

Vähennyssummilla tarkoitetaan nahoista saatavia myyntituloja (ml. alv) seuraavien vähennysten jälkeen: 
- myyntikulut, ennakot (ml. alv) sekä muut vastaavat korkoineen
- jäsenmaksu, kurssi- ja näyttelymaksut alueellisille ja paikallisille Dansk Pelsdyravlerforeningiin kuuluville yhdistyksille
- nahoituksen kulut nahoittamoissa ja toimituskeskuksissa, eläinlääkärin laskut rokotusten yhteydessä,

plasmasytooritesti Kopenhagen Diagnostikissa ja kettujen inseminointi, tai että Kopenhagen Fur huolehtii näistä
kuluista minun puolestani yhteisen sopimuksen mukaisesti

- maksu Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Furin ostamista tuotteista tai palveluista, sekä muutoin Kopenhagen
Furin mahdolliset saatavat minulta korkoineen.

Niin kauan kuin tämä saatavan siirto on voimassa, olen velvollinen toimittamaan nahkoja myyntiin Kopenhagen Furille. 
Huomioitavaa on, että jo toimitettuja nahkoja ei voi vaatia takaisin, ja että Kopenhagen Furin velvollisuuksiin ei kuulu 
pitää nahkoja yksilöityinä, ja että siten minulla on oikeus ainoastaan toimitettujen nahkojen myyntituloon.  

Viitaten Kopenhagen Furin ja allekirjoittaneen turkistarhaajan solmimaan sopimukseen ennakon maksamisesta (pentu- 
tai nahkaennakko) saaduista myyntituotoista Kopenhagen Furille toimitettuja nahkoja vastaan, toimittaja vahvistaa 
seuraavan:  

Täten hyväksymme, että nykyinen tai mahdollinen tuleva yrityskiinnityksemme tai saatavapanttimme  mainitun tarhaajan 
omaisuuteen kunnioittaa kulloinkin Kopenhagen Furin saamisia – sen lajista riippumatta – tarhaajalta, kuten mekin 
kunnioitamme tarhaajan velvoitetta toimittaa nahat myyntiin Kopenhagen Furille. Samalla sitoudumme maksamaan 
Kopenhagen Furin tarhaajalta olevat saamiset sillä edellytyksellä, että pankin tuotto pankilla olevan yrityskiinnityksen tai 
saatavapantin realisoinnin yhteydessä riittää kattamaan Kopenhagen Furin saamiset.  

Tämä saatavan siirto lähetetään Kopenhagen Furille, Langagervej 60, 2600 Glostrup, ja tiedoksi yllä mainitulle 
tarhaajan tilille. 

______________ _____________________ ____________________________________ 
(paikka)  (päiväys dd/mm/yyyy)  (velvoittava allekirjoitus) siirtäjä 
______________ _____________________ ____________________________________ 
(paikka)  (päiväys dd/mm/yyyy)  (velvoittava allekirjoitus) vastaanottaja 

KF täyttää: Tämä saatavan siirto on lähetetty tiedoksi ................................................ tarhaajatilille nro ______________ 
Glostrupissa ........ päivänä ...............................kuuta 

Kopenhagen Fur 
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