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AUKTIONSVILLKOR SWB ELITFÖLAUKTION 2018  

avseende 

embryot e.  Thunder Van De Zuuthoeve u. Cristall ue. Vivaldi K 

§1 Allmänt 
Auktionsvillkoren gäller för Köpare och Säljare som deltar i Elitfölauktionen (nedan kallad Auktionen) 
som anordnas av ASVH Service AB (nedan kallat SWB) på Flyinge fredagen den 5 oktober 2018.  

Auktionsvillkoren är särskilt anpassade att gälla embryot e.  Thunder Van De Zuuthoeve u. Cristall ue. 
Vivaldi K (nedan kallat Embryot). 

Med säljare avses Beatrice Svensson, Mostorp 11, 57164 Sandsjöfors (nedan kallad Säljare). Säljaren 
är momspliktig, organisationsnummer: 197603142428. 

Med köpare avses den person eller firmatecknare för bolag som undertecknar köpeavtalet för 
Embryot efter klubbslag under Auktionen (nedan kallad Köpare). 

SWB är förmedlare av köpet mellan Säljare och Köpare. I övrigt föreligger det endast 
partsförhållande mellan Säljare och Köpare.   

SWB är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera, marknadsföra och genomföra 
auktionen på det sätt som SWB finner mest ändamålsenligt.  

Information om Embryot finns i auktionskatalogen, på www.swb.org, www.swbelitfol.se samt på 
SWBs Facebook-sida.  

§2 Särskilda villkor 

Embryot bärs av sin biologiska moder Cristall.  
Säljaren förbinder sig att inge ett veterinärintyg till SWB som styrker att Cristall är dräktig samt på 
vilket dygn hon är dräktig. Veterinärintyget ska vara utfärdat tidigast 28 september och senast 4 
oktober och Cristalls chipnummer ska framgå. 

För Embryots friskhet, livskraftighet och veterinärens utlåtande påtager sig SWB inget ansvar.  

Köparen ska avhämta det blivande fölet (Fölet) hos Säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen 
när fölet är 6 månader gammalt om inte annat överenskommits mellan Köpare och Säljare. 

Säljaren garanterar att Fölet sköts och hanteras enligt god svensk hästhållning och på sedvanligt sätt 
fram till avskiljningsdagen. 

Fölets försäkring tecknas av Köparen. 

Fölet kommer under 6 månader följa Cristall vilket innebär att det bland annat kommer att gå på 
sommarbete samt transporteras till och från seminstation. 

Vem av Köpare och Säljare som ska registreras som uppfödare av Fölet avtalas separat mellan 
Säljaren och Köparen.  

Följande vilkor gäller för det fall  Köparen registrers som uppfödare till Fölet: 

a. I köpet ingår att Cristall står kvar hos Säljaren som tar hand om Cristall och fölning helt utan 
kostnad för Köparen.  
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Från Fölets födsel tills Fölet är 6 månader gammalt debiteras Köparen en månadskostnad om 2 000 
SEK, lagstadgad mervärdeskatt, 25%, tillkommer om tillämpligt.  

b. I månadskostnaden ingår stallplats, foder, skötsel, verkning, grundvaccination, pass och 
registrering. Extraordinära kostnader som t.ex. veterinärkostnader står Köparen för.  

Följande vilkor gäller för det fall  Säljaren registreras som uppfödare  till Fölet: 

a. I köpet ingår att Cristall står kvar hos Säljaren som tar hand om Cristall, fölning och Fölet helt 
utan kostnad för Köparen fram till att Fölet är 6 månader gammalt.  

b. Fölets namnges av Köparen och Säljarens uppfödar-suffix ”BT” ska ingå i namnet tex 
Cristalline BT (SWB). 

§3 Köparens undersökningsplikt 
Frågor om Embryot, villkor under Cristalls dräktighet samt Fölets uppfödning ställs till Säljaren.   

§4 Säljarens upplysningsplikt 
Säljaren ansvarar för att lämna sanningsenlig och uttömmande information om Embryot, villkor 
under Cristalls dräktighet samt Fölets uppfödning till SWB, spekulanter och Köparen. 

§5 Budgivning och pris 
Auktionen följer sedvänja och praxis för auktioner i Sverige. Bud lämnas i svenska kronor (SEK). 
Angivet bud är bindande för budgivaren. Vinnande bud ska dokumenteras inom 30 minuter med ett 
köpeavtal mellan Köpare och Säljare. Om så ej sker kan Embryot på nytt auktioneras ut. 

Säljaren av Embryot är ett momsregistrerat företag och lagstadgad mervärdeskatt, 25%, tillkommer 
på det klubbade beloppet om tillämpligt.  

Vid inrop debiteras Köparen ett tillkommande inköpscourtage om 7%. Lagstadgad mervärdeskatt, 
25%, tillkommer på inköpscourtage om tillämpligt.  

Bud skall ges med hög röst eller tydligt tecken. Budgivare är bunden vid angivet bud till dess att 
annan budgivare bjuder högre. Den som avgivit det högsta budet vid klubbslaget har ingått ett 
bindande avtal om köp.  

Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall äga förtur vid köp. Auktionsförrättaren 
avgör även om budgivning skall återupptas p.g.a. osäkerhet om sista bud.  

Skulle tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter auktionsförättarens beslut Embryot 
utbjudas på nytt. Detsamma gäller om det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om 
SWBs personal begått något misstag av något slag.  

§6 Försäkring  

Embryot är försäkrat av Säljaren via Agria Djurförsäkring (nedan kallat Agria) i 10 000 SEK. 
Information om försäkringen lämnas av Säljaren. Agria erbjuder köparen att teckna en egen 
försäkring.  

Agria erbjuder Köparen att teckna en försäkring motsvarande produkten Agria Future med 
försäkringsbelopp upp till inköpspriset. För vidare information om kostnad och försäkringsvillkor 
hänvisas till Agria som även har representanter på plats under auktionsdagen. 
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Cristall är försäkrad av Säljaren i Agria. Information avseende veterinärvårdens omfattningen lämnas 
av Säljaren. 

§7 Provision 
Säljaren debiteras en försäljningsprovision om 10% på det klubbade beloppet. Lagstadgad 
mervärdeskatt, 25%, tillkommer på provisionen.  

§8 Betalning 
Betalning av köpeskillingen avtalas mellan Säljaren och Köparen.  

För de fall att köpeskillingen ej erläggs inom angiven tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs 
samt kräva dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett tillägg av 8% på beloppet.  

§9 Riskens övergång  
Risken för Embryot övergår på Köparen när bindande köp slutits, dvs när köpeavtal på auktionsdagen 
är undertecknat av båda parter.  

§10 Äganderätten 
Äganderätten övergår på Köparen när Embryot  är till fullo betalt.  

Betalning ska ske inom 10 dagar efter köpeavtalets undertecknande.  

§11 Övriga villkor 

Säljaren ansvarar för lämnade uppgifter om Embryo och Fölet samt svarar ensam för eventuella fel 
eller brister hos Embryo eller Fölet.  

Köparen accepterar att eventuella krav i anledning av köpet skall ställas mot Säljaren och inte mot 
SWB eller den ideella föreningen Swedish Warmblood Association. 

SWB ansvarar ej för eventuella fel i auktionskatalogen eller i andra marknadsföringskanaler som 
beror på felaktig information från Säljaren.  

SWB ansvarar ej för direkt eller indirekt ekonomisk skada för det fall auktionen inte kan genomföras 
som planerat. 

Tvist med anledning av auktionen och köp av föl skall avgöras enligt svensk lag vid svensk domstol.  

§13 Personuppgifter 
Personuppgifter som lämnats i samband med Auktionen kommer primärt att behandlas i syfte att 
genomföra Auktionen. Därutöver kan SWB komma att behandla personuppgifterna i 
marknadsföringssyfte. Sådan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail 
eller på annat sätt. Personuppgifter kan även komma att överföras mellan SWB och SWBs 
samarbetspartners. Genom anmälan till Auktionen eller genom köp vid Auktionen godkännes 
ovanstående behandling av personuppgifter och erforderligt samtycke enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). 

 

 


