
 

versio 2020:1 
 
 

Avtalsnummer: 

   

Avtal om användning av lnhemska Trädgårdsprodukter rf:s kvalitetsmärke (packerier) 

Packeri: 
 

FO-nr: 

Adress: 
 

Kommun: 

Postnummer 
och postort:  

E-post adress: 

Telefon: 
 

Antal kontraktsodlare: 

 
Inhemska Trädgårdsprodukter rf (senare föreningen) ger packeriet som nämns ovan rätten att använda registrerat 

kvalitetsmärke (flaggmärket, hjärtbladsmärket) – senare märket – på frukt&grönt-r i enlighet med följande krav:  

 

1. Märket kan användas enbart för frukt&grönt-r som har odlats i Finland.  

 

2. Av packeriet förutsätts, att det skall ha skriftliga kontrakt med odlarna där odlaren förbinder sig att odla i enlighet med ett 

av föreningen godkänt kvalitetssystem.  

 

3. Packeriet skall medelst godkända auditeringar efterfölja Packeriets Kvalitetsgård (eller annat av föreningen godkänt 

kvalitetssystem) samt sträva till att minska miljöbelastningen från verksamheten.  

 

4. Packeriet förbinder sig att årligen innan utgången av juni, förse föreningen med en förteckning på sina kontraktsodlare och 

belägg på dessas giltiga kvalitetssystemauditeringar.  Att förse föreningen med beläggen är en bindande förpliktelse och 

underlåtande att förmedla dessa kan leda till uppsägning av märkesanvändningsrätten. 

 

5. Packeriet packar i märkesförsedda förpackningar endast produkter, som är anskaffade i enlighet med ovan nämnda villkor.  

 

6. Packeriet använder märket endast för sådana produkter som fyller minst kvalitetskraven för 1. klass. Undantag gäller för 

produkter för vilka det inom EU saknas officiell kvalitetsklassificering och för dessa skall packeriet efterfölja de 

kvalitetsdirektiv som rekommenderas av föreningen. 

 

7. Packeriet betalar marknadsföringsavgiften som insamlas årligen. 

 

8. Packeriet ger sin tillåtelse till att livsmedels- och växtkontrollmyndigheterna kan ge föreningen undersökningsresultat om 

produkter som sålts med märket och tillåter en av föreningen befullmäktigad person att ta kvalitetsprov från odlingar, lager 

och handelsberedda produktpartier. Produktens ursprung skall packeriet på anmodan kunna påvisa. Kvalitetsresultat som 

gäller handelns kontraktsodlare kan överlåtas till handelns bruk. 

 

9. Om packeriet upprepade gånger använder märket i fråga på produkter som är av otillräcklig kvalitet eller annars bryter 

mot detta avtal, förlorar det på beslut av föreningen rätten att använda märket. Användning av märket utan sådant 

berättigande som följer av detta avtal eller annat intrång i varumärkesrätten leder till straff- och ersättningsyrkanden om 

vilka stadgas i varumärkeslagen (7/64) och lagen om kollektivmärken (795/80).  

 

Ort och datum:  ___/___20____ 
 

   Packeriets representants signering och namnförtydligande  

Paikka ja aika:  ___/___20____ 
 

   Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s representants signering 

       
Inhemska Trädgårdsprodukter rf, Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors     

     

     

  


