
Auktionsvillkor 
SÅEF - Stockholms Åringsauktion 2021

  1. Auktionen anordnas av Stockholms Åringsauktioner Ekonomisk Förening (SÅEF)
  lördagen den 18 september på Aronsborg Conference Center, Bålsta.
 
  Auktionen är digital och man kommer att kunna lägga bud över internet från torsdag 16 september kl 12.00
  till auktionens slut lördag 18 september. Själva liveauktionen startar på lördagen kl 14.30.

  2. Anvisningar och regler för vår onlineauktion kommer att meddelas senare. 

  3. Auktionen är öppen för svenskuppfödda fullblodsåringar födda 2020 vars ägare/säljare är medlem i
  Svenska Fullblodsavelsföreningen.
    Auktionen är också öppen för norskuppfödda fullblodsåringar födda 2020.

  4. Anmälningstiden utgår torsdagen den 10 juni 2021. Anmälan ska göras på den blankett som utsändes till ägare
	 	 av	i	Svensk	Galopp	resp	Norsk	Galop	registrerade	fullblodsåringar.	Blanketten	finns	även	att	hämta	på	www.saef.se. 

  5. Anmälningsavgiften per åring, 2.900 kr, inkluderar en sida i auktionskatalogen och boxplats. Anmälan till auktionen
  innebär att säljare accepterar SÅEF:s auktionsvillkor.
      Anmälningsavgiften betalas senast 16 juli. Anmälan är bindande. Avgiften återbetalas ej oavsett strykningsorsak.

  6. Säljare av åring förbinder sig att senast 15 september mejla följande intyg till petra.amoudruz@gmail.com. 

   a. Intyg att åringen har gällande grundvaccination (A+B) där andra vaccinationen getts inom 21-60 dagar
     efter vaccination A.

   b. Säljarens intyg att åringen eller andra hästar i stallet inte uppvisar symptom på infektion.

   c. Tecken på möjliga defekter, t ex luftslukning, krubbitning, vävning, testikelproblem etc

 7. 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. 
  SÅEF's och säljarens ansvar gentemot köparen är begränsat till prisavdrag eller att som mest återbetala det
  klubbade priset jämte provision och mervärdesskatt. SÅEF och säljaren ansvarar således inte för direkta eller
  indirekta skador som köparen drabbas av. 
.
  8. Om anmäld åring utan giltig anledning stryks från auktionen debiteras säljaren en avgift på 8 % av auktionsmedelpriset
  samt en strykningsavgift på 1.000 kr. Som giltig anledning godtas endast veterinärintyg utvisande att det av medicinska 
  skäl är omöjligt för åringen att delta.

  9. För fullgörande av sin undersökningsplikt äger intressent rätt och möjlighet att besiktiga och/eller undersöka hästen före
  utropet. Kostnaden för sådan åtgärd betalas av intressenten.

10. Försäljningen sker i nummerordning enligt katalogen. Budgivning sker med minst 1.000 kr/bud, minimipris 10.000 kr. 
  Vid budgivning över 50.000 kr minst 5.000 kr/bud.
 
 11. I händelse av dispyt eller tvist, även efter hammarslaget, äger auktionisten rätt att avvisa bud eller ogiltigförklara
  budgivningen och göra om utropet.

 12. Auktionsprovision debiteras köparen med 8 %. Vid återrop debiteras säljaren 4 % i återropsprovision. Provisioner
  debiteras separat av SÅEF. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.
  
 13. Försäljningen sker mot faktura per 30 dagar netto. Resp säljare ombesörjer fakturering och kreditbevakning. 
  Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.

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

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

16. Åring som säljs efter auktionen och senast den 24 september kommer att registreras som såld på auktionen om
  säljaren dokumenterar köpet på SÅEFs försäljningsblankett och anmäler köpet till SÅEF senast 2021-09-24 kl 24.00.   
  Återropsprovisionen bortfaller då och köparen debiteras sedvanlig köpprovision.
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 17. Samtliga åringar på auktionen, sålda eller återropade, äger rätt att anmälas till Jockeyklubbens Magic Million
  Auktionslöpning hösten 2022.

 18. Åring som är på plats kan stå kvar i box som längst till kl 18.00 dagen efter auktionen.

 19. Köpare och säljare på auktionen godkänner att deras namn publiceras på SÅEF:s hemsida.
 
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.

I texten angivna krontal avser svenska kronor.

STOCKHOLMS ÅRINGSAUKTIONER EKONOMISK FÖRENING (SÅEF)
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