
 1. Auktionen anordnas av Stockholms Åringsauktioner Eko-
nomisk Förening (SÅEF) lördagen den 22 september 2018 på 
Happy Tammsvik, Bro, 5 km från Bro Park.
 Auktionen beräknas starta kl 14.00 på lördagen. Åringarna 
kan tas emot från torsdag kl 18.00 och ska vara på plats senast 
fredag kl 10.00. Åringarna ska vara tillgängliga för visning och be-
siktning från fredag kl 10.00. Officiell schemalagd visning lördag
ca kl 09.00-11.30. För exakta o övriga tidsangivelser, se katalogen.

 2. Auktionen är öppen för svensk- och utlandsuppfödda full-
blodsåringar (födda 2017), vars ägare/säljare är medlem i SFAF 
- Svenska Fullblodsavelsföreningen. Säljare ansvarar för att 
åring som utbjudes är vederbörligen registrerad. 
 
  3. Åringarna säljs i befintligt skick. Samtliga uppgifter rörande 
åringen är lämnade av säljaren, som ensam svarar för riktigheten 
av dessa. SÅEF och säljaren friskriver sig uttryckligen för fel och 
brister hos de försålda åringarna. Arrangören och säljarens an-
svar gentemot köparen är begränsat till prisavdrag eller till att som 
mest återbetala det klubbade priset jämte provision och mervär-
desskatt. Arrangören och säljaren ansvarar således inte för direkta 
eller indirekta skador som köparen drabbas av.

  4. För fullgörande av sin undersökningsplikt äger köpare rätt och 
möjlighet att besiktiga och/eller låta veterinär undersöka hästen 
före auktionstillfället. Kostnaden för en sådan åtgärd ska betalas 
av köparen.

  5. Försäljningen sker i nummerordning enligt katalogen.

  6. Anmälningstiden utgår fredagen den 1 juni 2018.
 Anmälningsavgift till auktionen är 2.400 kr, vilket inkluderar 
boxplats och strö samt plats för katalogsida i katalogen (tillkommer 
kostnad 500-700 kr för informationsinhämtning från svensk eller 
utländsk databas). 
 Anmälningsavgiften ska vara inbetald senast den 15 juli 2018.
  Anmälan är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas ej oav-
sett strykningsanledning. Efteranmälan godtas ej. 

  7. Anmälan ska göras med den anmälningsblankett som utsän-
des till ägare av i Svensk Galopp registrerade fullblodsåringar. 
Blanketten finns också att hämta från www.saef.se. På anmäl-
ningsblanketten ska även säljarens regist reringsnummer för mer-
värdesskatt anges. Om skyldighet att redovisa mervärdesskatt ej 
föreligger ska detta markeras i avsedd ruta.
 I samband med insänd anmälan har säljaren accepterat
SÅEFs auktionsvillkor.

  8. Transportbidrag lämnas med: Enkel väg > 25 mil 400 kr per 
åring, > 50 mil 2.200 kr per åring,  från Gotland 1.200 kr per åring.

  9. Budgivningen ska vara på minst 1.000 kr per bud. Minimipris 
20.000 kr.

10. Försäljningen sker kontant eller - om så överenskommes med 
säljaren - mot faktura per 30 dagar netto, räknat från auktions-
dagen. Resp säljare ombesörjer fakturering och kreditbevakning. 
Vid försenad betalning har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta 
med 2% per månad räknat från förfallodagen.

11. Auktionsprovision debiteras köparen med 8%. Vid återrop 
debiteras säljaren 2% i återropsprovision. Provisioner debiteras 
separat genom SÅEF. Vid försenad eller utebliven betalning debi-
terar SÅEF dröjsmålsränta med 2% per månad.

12. Åring som säljs efter auktionen och senast 24 september re-
gistreras som såld på auktionen om säljaren dokumenterar köpet 
på SÅEF försäljningsblankett och anmäler köpet till SÅEF senast 
2018-09-24 kl 24.00. Återropsprovisionen bortfaller då och köpa-

ren debiteras sedvanlig köpprovision. Observera att försäljning ut-
anför auktionsringen ej berättigar till deltagande i JK Magic Million 
Auktionslöpning.

13. Mervärdesskatt tillkommer på anmälningsavgift,
inropssumma, auktionsprovision och ev övriga avgifter.

14. Om i katalogen upptagen åring utan giltig anledning dras till-
baka från auktionen, debiteras säljaren en provision på 8% av auk-
tionsmedelpriset. Som giltig anledning godtas endast veterinär-
intyg utvisande att det av medicinska skäl är omöjligt för åringen 
att delta.

15. Äganderätten till såld häst övergår till köparen först när hästen 
är till fullo betald. Efter klubbslaget övergår ansvaret och eventu-
ella kostnader på köparen. Skulle häst insjukna, skadas eller dö 
efter klubbslaget är köparen ändå skyldig att betala hela köpesum-
man inkl provision.

16. Samtliga försålda åringar, utom de som återropats, nytecknas 
kostnadsfritt under 30 dagar i AGRIA Aktiv till klubbat pris (exkl 
moms och provisioner).

17. Följande veterinärintyg ska avlämnas till behörig auktions-
funktionär vid åringens ankomst till auktionsplatsen:
 a. Intyg gällande influensavaccination: Minimikravet är en
      grundvaccination (A) där andra injektionen (B) ges inom
      21-92 dagar efter A.
 b. Intyg gällande smittfrihet: Intyget, som får vara högst 3 dygn                
 gammalt, ska utvisa att såväl åringen som övriga hästar i
 aktuellt stall inte uppvisar symptom på smittsam sjukdom.

18. SÅEF förbehåller sig rätt att ombesörja provtagning under 
auktionsdagen på åringarna gällande förbjudna substanser samt 
otillåtna medel med karenstider för tävling och med tävling jäm-
ställd träning enligt SGs bestämmelser - med av SÅEF:s ne dan 
medgivna undantag:
  l behandling utförd och styrkt av veterinär i medicinskt syfte 
  inom karenstiden medges, behandlingsjournal måste
  kunna uppvisas
  l lugnande preparat medges vid behov för transport till
  auktionsplatsen, behandlingsjournal ska kunna uppvisas.
Listor med förbjudna substanser och karenstider finns på svensk-
galopp.se/hastfolk - flikarna Veterinär & djurvälfärd/Antidopning & 
karenstider/Karenstider med pdf-artiklar i kolumnen till höger.

19. Åring kan stå kvar i box på auktionsplatsen som längst till 
kl 20.00 dagen efter auktionen. Därefter måste den flyttas. I annat 
fall förbehåller sig SÅEF dels rätten att flytta hästen, dels debitera 
en avgift om 3.000 kr per häst.

20. SÅEF (inkl Spritz Media HM som framställer katalogen)
 fritar sig från allt ansvar beträffande ev felaktigheter och
 tryckfel i auktionskatalogen.

21. Tvist i anledning av förvärv på denna auktion ska
 avgöras enligt svensk lag och med Attunda tingsrätt
 som första instans.
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