
 

Försäljningsuppdrag SWB Elitfölauktion 2018 
 

Förutsatt att nedanstående föl (nedan kallat Fölet) blir uttaget till auktion åtar sig ASVH Service AB (nedan kallat 
SWB) att bjuda fölet till salu via auktion fredagen 5 oktober 2018 i samband med evenemanget Breeders Trophy 
på Flyinge, enligt bilagda auktionsvillkor. 

Fölets namn:     
 

Säljare:      
 

Säljaren är: privatperson eller momsregistrerat företag 
 

Adress:    
 

Postadress:     
 

Person nr/org.nr:      
 

Säljaren ansvarar för att hen har full och oinskränkt äganderätt till Fölet, eller om Fölet ägs av annan fysisk eller 
juridisk person, att hen äger full och oinskränkt rätt att sälja Fölet. SWB äger rätt att ensidigt frånträda försälj- 
ningsuppdraget utan ersättning till säljaren om tveksamhet kring äganderätt till Fölet föreligger. 

Säljaren ansvarar för att alla Fölets registreringshandlingar är inlämnade till SWB så att ett hästpass kan färdigstäl- 
las i tid till auktionsdagen. Kostnaden för hästpasset vilar på säljaren. 

Säljaren skall innan auktionsdagen erlagt medlemsavgift för 2018 samt reglerat eventuella förfallna skulder till 
SWB. 

Återköpspris 

Lägsta återköpspris avser det belopp (exklusive moms) vilket Fölet kan ropas tillbaka för av säljaren utan att någon 
återköpskostnad kommer att utgå. 

Det lägsta återköpspris för Fölet är ………………………………………. SEK exklusive moms. 

Säljaren ansvarar för att bevaka att lägsta återköpspris uppnås och om säljaren inte bevakar budgivningen kan Fö- 
let komma att säljas under lägsta återropspris. 

Återköpskostnad 

Säljaren kan ropa tillbaka Fölet till ett högre belopp än det ovan angivna lägsta återköpspriset och i sådant fall ut- 
går en återköpskostnad på 17% + moms på det klubbade beloppet. Återköpskostnaden består av det inköpscour- 
tage som köparen skulle betalat vid en försäljning (7%) samt försäljningsprovision enligt nedan (10%). 

Återköpskostnaden faktureras med förfallodatum 10 dagar från fakturadatum. 

Försäljningsprovision 
Säljaren debiteras en försäljningsprovision på 10% på det klubbade beloppet, moms tillkommer på provisions- 
beloppet. 

Skötsel av Fölet fram till auktionsdagen 
Säljaren ansvarar för att Fölet får en god skötsel fram till auktionsdagen för att säkerställa att Fölet är i bästa skick 
på auktionsdagen. Detta innebär att Fölet ska komma in i box under nätterna samt utfodras med kraftfoder. 

SWB äger rätt att på auktionsdagen stryka Fölet om det anses vara i dåligt skick. 



 
 

Anmälan till auktionen 
När Fölet är uttaget till auktionen och fölsäljningsuppdraget är undertecknat är Fölet anmäld till auktionen. 

Anmälningsavgiften faktureras från SWB och är för plusmedlemmar 1700 kr + moms och för medlemmar 2000 kr 
+ moms. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid strykning. 

Återkallelse av försäljningsuppdrag 
Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget av annat skäl än skada eller sjukdom hos stoet eller Fölet ska hen er- 
sätta SWB kostnader för selekteringsarbete, fotografering, filmning och marknadsföring av hästen inför auktionen 
med 8 000 SEK + moms. 

Skada eller sjukdom skall styrkas med veterinärintyg och återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligt. 

Säljaren äger inte rätt att utan medgivande från SWB återkalla försäljningsuppdraget senare än fem dagar före 
auktionsdagen. 

Detta undertecknade avtal är bindande fram till och med auktionsdagen. Om Fölet inte blir uttaget till auktionen 
hävs avtalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------- 
Ort och datum Säljarens underskrift Namnförtydligande 

 


