UPPDRAGSAVTAL SWB ELITAUKTIONER 2019
ASVH Service AB, org. nr 556016-8667 (nedan kallat SWB) åtar sig att i egenskap av förmedlare, i enlighet med
Auktionsvillkor för SWB Elitautioner 2019, via auktion den 27 september 2019 för dressyrföl och hästar samt 5
oktorber 2019 för hoppföl och hästar, sälja hästen eller fölet:

Häst:

______________________________

(nedan kallad ”Hästen”)

På uppdrag av: ______________________________

(nedan kallad ”Säljaren”)

Säljaren är:

privatperson eller

momsregistrerat företag

Adress: _____________________________________________________________________________
Postadress: _____________________________________________________________________
Person nr/org.nr: ______________________________________________________
Säljaren garanterar att han/hon har full och oinskränkt äganderätt till Hästen, eller om Hästen ägs av en tredje
person, att han/hon äger full och oinskränkt rätt att sälja Hästen. SWB äger rätt att ensidigt frånträda
försäljningsuppdraget utan ersättning till Säljaren om tveksamhet om äganderätt, härstamning eller likanande
föreligger.
Reservationspris och återköpskostnad
Hästens lägsta reservationspris exkl. moms är ……………………….. SEK.
Med lägsta reservationspris menas det belopp exkl. moms där Hästen under budgivningen kan ropas tillbaka av
Säljaren utan att någon återköpskostnad ska utgå.
Säljaren äger rätt att ropa tillbaka Hästen till ett högre belopp än angivet lägsta reservationspris. I sådant fall
tillkommer en återköpskostnad om 17 % + moms på hela det klubbade beloppet. Detta belopp ska betalas till
SWB mot faktura senast 10 (tio) bankdagar räknat från dagen för auktionstillfället.
Försäljningsavgifter
Säljaren ska erlägga en försäljningsprovision om 7 % + moms på det klubbade beloppet till SWB. Betalning sker
mot faktura inom 10 (tio) dagar från fakturadatum.
Återkallelse av försäljningsuppdrag
Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget av annat skäl än skada eller sjukdom hos Hästen är Säljaren skyldig
att ersätta SWB med 16 000 SEK + moms för kostnader som uppstått i samband med undersökning, värdering
och hantering av Hästen. Betalning ska ske till SWB mot faktura och inom 10 (tio) dagar från fakturadatum. Skada
och/eller sjukdom ska kunna styrkas med veterinärintyg.
Återkallelse av försäljningsuppdrag ska ske skriftligt.
Säljaren äger inte rätt att utan SWBs medgivande återkalla försäljningsuppdraget senare än 5 (fem) dagar före
auktionsdagen.
Allmänna villkor
Genom undertecknande av detta avtal förbinder sig Säljaren att följa gällande auktionsvillkor för SWB
Elitauktioner 2019. De fullständiga villkoren finns på SWBs hemsida, www.swb.org.
___________________________________________________
Ort och datum

______________________________________________________
Säljare (underskrift samt namnförtydligande)

