SWB ELITFÖLAUKTION 2022
AUKTIONSVILLKOR
§1 Allmänt
Auktionsvillkoren gäller för köpare och säljare av föl som deltar i Elitfölauktion 2022 (nedan kallad
Auktionen). Auktionen anordnas av Equine SwedeHorse AB (nedan kallat SwedeHorse). SwedeHorse
är ett av Swedish Warmblood Association (SWB) via ASVH Service AB helägt bolag.
Auktionen är uppdelad i två delar: Del 1 för dressyrföl vilken hålls fredag den 30 sepetember samt del
2 för hoppföl vilken hålls fredag den 7 oktober.
Auktionen är en så kallade hybridauktion vilket innebär att budgivning kan ske fysiskt, per telefon och
online. Vilken
Auktionen presenteras digitalt på ClipMyHorse TV (nedan kallat CMH) och den digitala budgivningen
sker via CMHs auktionsplattform.
Med säljare avses den ägare som enligt registreringen i SWB eller enligt annat giltigt avtal ägerdet föl
som salubjuds på Auktionen (nedan kallad Säljare).
Med köpare avses den person eller det bolag som avlägger det vinnande budet under Auktionen och
därmed ropar in fölet (nedan kallad Köpare).
SwedeHorse är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt att planera, marknadsföra och genomföra
auktionen på det sätt som SwedeHorse finner mest ändamålsenligt.
§2 Information
Samtliga föl som erbjuds på Auktionen är grundregistrerade i SWB .
Information om Auktionens föl presenteras på CMH och i auktionskatalogen.
Samtliga föl är veterinärbesiktigade tidigast 14 dagar innan fölen presenteras på CMH och säljes i
befintligt skick på auktionsdagen. Besiktningsprotokoll för samtliga föl finns tillgängliga på CMH och på
SwedeHorse auktionskontor.
För fölens friskhet och veterinärens utlåtande påtager sig SwedeHorse inget ansvar.

§3 Köparens undersökning
Samtliga föl hålls tillgängliga för undersökning hos Säljaren under tiden fölen finns presenterade på på
CMH. Den som vill undersöka ett föl före auktionsdagen ska kontakta SwedeHorse auktionskontor för
bokning av tid.

På auktionsdagen finns större av delen av fölen fysiskt på plats på Flyinge Kungsgård och Köparen har
då möjlighet att undersöka fölen samt ställa frågoro till Säljaren eller dennes representant.
§4 Säljarens upplysningsplikt
Säljaren ansvarar för att lämna sanningsenlig och uttömmande information om fölet.
§5 Budgivning
När vinnande bud har klubbats har bindande avtal om köp ingåtts mellan Säljar och Köpare.
Fölen utbjuds i Euro. Budgivningen börjar på 4 000 Euro och högsta bud vinner. Upp till 10 000 Euro
accepteras bud i steg uppåt med 250 Euro. När budet har nått 10 000 Euro, accepteras bud i steg uppåt
med 500 Euro.
Auktionsförrättaren beslutar om eventuella tvistigheter under Auktionen.
Skulle tekniska problem eller digital fördröjningar uppstå så att samma bud förekommer både fysiskt
och online ska det fysiska budet gälla. Auktionsförrättaren äger i en sådan situation att besluta att
budgivningen ska tas om.
§6 Pris
Prisberäkning
Klubbat pris + eventuell försäljningsmoms
+ 8% provision + moms 25%
+ 1,5% försäkring + moms 25% (se §7)
= Totalt pris
I de fall där Säljaren är ett momsregistrerat företag tillkommer mervärdesskatt 25% på det klubbade
beloppet. För köpare som är momsregistrerad i annat EU-land än Sverige kan föl under vissa
förutsättningar köpas utan att moms påförs. SwedeHorse tar inget ansvar för skattemässiga
konsekvenser av säljarens eller köparens agerande.
Vid inrop debiteras Köparen en tillkommande inköpsprovison om 8% på det klubbade beloppet samt
en försäkringspremie om 1,5%.
§7 Försäkring
I den obligatoriska försäkringspremien om 1,5% ingår att fölet är försäkrat i Agria Djurförsäkring.
Försäkringen gäller från tidpunkten för auktionens avslut fram till och med 31 dec 2022. Fölet är
försäkrat i 100% av köpeskillingen inklusive provision och eventuell moms (maximalt 30 000 Euro) i
Agria A2 Begränsad Liv samt veterinärvård Avel till ett maximalt belopp av 8 000 Euro.
Köparen erbjuds att teckna försäkring hos Agria Djurförsäkring i samband med auktionen till rabatterat
pris.
Fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på SWBs hemsida och Auktionens hemsida på CMH.
§8 Betalning
SwedeHorse administrerar fakturering enligt §6 för samtliga föl förutom det särskilda fall där Säljaren
är en icke momspliktig privatperson och Köparen likaledes är en icke momspliktig privat person som

har sin hemvist i Sverige. I det särskilda fallet fakturerar Säljaren Köparen direkt för att undvika ett
oönskat tillägg av moms på köpeskillingen.
Köparen ska betala det totala priset enligt §6 till av SwedeHorse anvisat konto. Betalning ska ske mot
faktura inom 10 (tio) bankdagar från auktionens avslut. För de fall att betalning ej erläggs inom angiven
tid äger Säljaren rätt att kräva att köpet fullgörs. Dröjsmålsränta motsvarande referensräntan med ett
tillägg av 8 procentenheter tillkommer efter förfallodag. Från SwedeHorse konto utbetalar
SwedeHorse köpeskillingen till Säljaren inom 5 bankdagar från det att betalningen har influtit.
SwedeHorse äger rätt att först avräkna kostnader för provision och försäkring, båda inklusive moms.
§9 Riskens övergång och avhämtning
Risken för fölet övergår på Köparen när bindande köp slutits vilket sker genom avgivande av
vinnande bud.
Säljaren garanterar att fölet sköts, fodras och hanteras på sedvanligt och omdömesgillt sätt fram till
avhämtningen. Säljaren står för dagliga kostnader så som foder, uppstallning och hovslagare medan
Köparen står för extraordinära kostnader så som veterinärkostnader.
Köparen ska avhämta fölet hos Säljaren senast 14 dagar efter avskiljningsdagen om inte annat
överenskommits mellan Köpare och Säljare. Avhämtning kan tidigast när fölet är 6 månader
gammalt.
Om inte annat överenskommits mellan Köpare och Säljare ska en veterinärbesiktning ske tidigast 5
dagar innan fölet avhämtas hos Säljaren på Köparens bekostnad. Veterinärbesiktningen
administreras av Säljaren som ansvarar för att göra dokumentationen tillgänglig för Köparen.
Veterinär ska om möjligt utses i samråd mellan Köpare och Säljare.
§10 Äganderätten
Äganderätten till fölet övergår på Köparen när fölet är till fullo betalad. Senast vid avhämtningen ska
Säljaren överlämna fölets registreringspass. Ägarändring inskickade till SWB innan årsskiftet görs
kostnadsfritt.
§11 Personuppgifter
Personuppgifter som lämnats i samband med Auktionen kommer primärt att behandlas i syfte att
genomföra Auktionen. Därutöver kan SwedeHorse 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 SwedeHorse och
SwedeHorse samarbetspartners samt inom SWB:s koncern. Genom anmälan till Auktionen eller genom
köp vid Auktionen godkännes ovanstående behandling av personuppgifter och erforderligt samtycke
enligt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).
SwedeHorse följer SWBs integritetspolicy, se: https://swb.org/integritetspolicy/
§13 Övriga villkor
Säljaren av fölet ansvarar för korrektheten av lämnade uppgifter samt svarar ensam för eventuella fel
eller brister hos fölet. SwedeHorse ansvarar ej för eventuella fel i information om fölet.
SwedeHorse ansvarar ej för direkt eller indirekt ekonomisk skada i det fall auktionen inte kan
genomföras som planerat eller någon annan skada i anledning av auktionen.
Köparen accepterar att eventuella krav i anledning av köpet ska ställas mot Säljaren och inte mot
SwedeHorse, den ideella föreningen SWB, ASVH Service AB eller mot CMH. För det fall SwedeHorse,

den ideella föreningen SWB, ASHV Service AB eller CMH trots detta skulle involveras i rättsprocess i
anledning av köp av föl ska eventuell slutlig förlust och rättegångskostnad bäras av Säljaren.
Den part som är förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av exempelvis krig,
upplopp, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller
annan omständighet parten ej råder över eller kunnat förutse är parten befriad från att fullgöra sina
skyldigheter enligt detta köpeavtal och från skyldighet att utge skadestånd till kontraktspart på grund
av att skyldigheterna enligt detta avtal ej fullgjorts.
Tvist med anledning av Auktionen och köp av föl under Auktionen skall avgöras enligt svensk lag vid
svensk domstol.
Tvingande bestämmelser enligt lag kan ersätta eller modifiera bestämmelserna i dessa villkor.
För detta auktionsköp gäller ingen presumtion om att Säljaren svarar för fel som visar sig inom sex
månader efter avlämnandet. Köparen ska istället alltid visa att felet fanns före köpet.
Vad som i villkoren stadgas rörande fölen gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet
eller rättighet.

