
OBS! Kryssa i nedanstående rutor enl önskemål!
Produktion av katalogsida debiteras med 500 kr. Detta inkluderar uppdatering av 
prestationer i Skandinavien avseende aktuell årings familj. 
       Om särskild uppdatering från utlandet ska hämtas genom SÅEF:s försorg

- markera detta genom att kryssa i rutan - då debiteras det med 200 kr extra.

Åringens namn (el. NN) Färg o kön Född år datum Regnr ANMÄLD I 
BREEDERS?
Kryssa här
för JA.

MorFar

Företrädare –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Företag/stuteri ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdelningsadr ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Postadr ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel mobil –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Epost ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hemsida –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uppfödare Uppfödd hos (frivillig uppgift)

Ägare/Säljare

Momsreg nr

Underskrift ägare/företrädare, datum
PG, BG eller bankkonto:

SPRITZ MEDIA 2019-04-20
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Välkommen med anmälan snarast,
dock senast onsdagen den 5 juni 2019:

1. Ladda ner denna pdf på er dator!

2. Döp om den till åringens namn,
eller NN, u moderns namn

3. Fyll i uppgifterna
Skicka anmälan till:
helena@spritzmedia.se

FÖR VANLIG POST, ADRESS:
Spritz Media, Helena Mansén
Klasrovägen 39A, 191 49 Sollentuna

Katalogproduktion:
Helena Mansén, Nadja Bellander. 

Kontakt SÅEF: Roger Asp: 070-918 32 01,
roger@ralby.se, Leif Wretman: 070-573 78 00,
lwretman@tele2.se.  

ANMÄLAN TILL SÅEF-AUKTIONEN 2019 
lördagen den 28 sept på Bro Park, Bro.

V.V. TEXTA TYDLIGT!

Härmed anmäles ovanstående åring till SÅEF-AUKTIONEN PÅ BRO PARK, BRO, LÖRDAGEN DEN 28 SEPT 2019 
enligt ”Auktionsvillkor 2019” på baksidan av utsänt inbjudningsbrev. Villkoren finns även på www.saef.se. 
Anmälningstiden utgår onsdagen den 5 juni 2019.

Utdrag ur Auktionsvillkoren 2019: 
Auktionen är avsedd för alla åringar - svensk- och utlandsuppfödda - vars ägare är medlem
i SFAF- Svenska Fullblodsavelsföreningen 
Anmälningsavgiften till auktionen är 2.400 kr per åring vilket täcker kostnaden för boxplats, strö och plats för katalogsida. 
Anmälningsavgiften ska vara inbetald senast 17 juli 2019 och återbetalas ej. Transportbidrag lämnas för enkel väg > 25 mil 400 kr
per åring, > 50 mil 2.000 kr per åring, från Gotland 1.200 kr per åring.
För försäljningsvillkor, provision och övrigt se Auktionsvillkor 2019.

Resp säljare ombesörjer all fakturering och kreditbevakning gentemot köparen. 

OBS! Viktigt! Kryssa i denna ruta om du EJ är momsregisterad.
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