
INTERNETAUKTION 

Lägsta försäljningsbud bevakas av säljaren. Undertecknad ansvarar för att ovan lämnade uppgifter är riktiga, att äganderättsförbehåll ej föreligger, 
att inga inskränkningar i möjligheten att förfoga över hästarna, t ex starta föreligger, att inga skulder till hingsthållare för ev. betäckning finns, samt 
godkänner försäljnings- och auktionsvillkoren. Läs noggrant igenom auktionsvillkoren på blankettens baksida innan Du undertecknar anmälan !

FÖLSTON:

Auktionen är öppen för svensk-, norsk, dansk eller finskregistrerade 
travhästar samt för engelska fullblod registrerade hos Svensk Galopp. 

Auktionen arrangeras av ASVT:s Trottex AB 

Hästens namn                                      Reg.nr         Kön               Far                                          Mor  

Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

Reg.nrNamn

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

           

           
           
                               

                                

                                 

   

Anmälningsblanketten skall vara undetecknad och Trottex tillhanda senast 11 dagar för auktionsdagen. Veterinärintyg  och dräktighetsintyg för 
dräktiga ston får vara högst 14 dagar gammalt auktionsdagen, och vara Trottex tillhanda senast på auktionsdagen innan auktionen påbörjas. Vid 
uteblivet intyg stryks hästen. Foto inskickas i jpg-format per E-post. Foto samt intyg visas på Internetsidan. Du har även möjlighet att sända in en 
digital videofilm på hästen. Trottex förbehåller sig rätten att redigera bilderna som visas på sidan. Samtliga handlingar går bra att skicka till Trottex 
per post, E-post eller fax. Anmälningsavgiften skall vara Trottex tillhanda senast auktionsdagen. Internetauktion arrangeras, sista tisdagen kl. 
18.00-21.00, januari - maj och augusti - november.  I april är auktionen en vecka tidigare 23/4. Trottex förbehåller sig rätten att ställa in auktionen 
vid för få anmälda hästar.

Jag är ASVT-medlem 
nr___________

Kontakta mig, jag vill bli medlem i ASVT

Jag önskar katalogsida som visas på auktions-sidan 
för en kostnad av 750 SEK + moms per häst för 
följande häst/hästar:

AVGIFTER ENLIGT GÄLLANDE AUKTIONSVILLKOR 2019 exkl. moms.
      Medlemmar  Icke medlemmar
Anmälningsavgift    1 500 SEK  2 000 SEK
Administrativ avgift för anmälan via blankett    300 SEK     300 SEK 
Strykningsavgift    1 000 SEK              1 000 SEK
Katalogsida           750 SEK     750 SEK
Säljprovision om 3%  tillkommer vid försäljningssummor från 101 000 SEK.

Anmäler du via auktionssiten slipper du den administrativa avgiften, www.asvt.se 
OBS!! Ny postadress: ASVT:s Trottex AB, c/o Solvalla, 161 02 Bromma, 072-557 14 83 (Joakim Fredriksson)  E-mail: trottex@asvt.se  

Säljarens namn/Firmatecknare Telefon dag    Telefon kväll

Adress Mobiltelefonnr

E-postadressPostadress

Svenskt personnr/Org.nr Hemsideadress (visas på auktionssidan)

Säljarens egenhändiga namnteckning Namnförtydligande

Anmälan avser månad _______2019



Fortsättning av förestående anmälningsblankett till Internetauktion.

Undertecknad godkänner villkoren enligt bifogad anmälningsblankett. Undertecknad säljare är:

________________________________   __________________________________
Säljarens egenhändiga namnteckning    Namnförtydligande

  Hästens namn                             Reg.nr        Kön                 Far                    Mor 
 

 

 

 

 

 

FÖLSTON:
Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

Namn Reg.nr

Beräknat fölningsdatum Fölavgiften är kronor

Medföljande föl är efter hingsten Ev. reg nr Kön Född

Fölavgiften är betald

Fölavgiften betalas av köparen

Dräktig med

      ÖVRIG INFORMATION SOM SKALL FRAMGÅ PÅ AUKTIONSSIDAN:
      ___________________________________________________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________________________________________________________
  
      __________________________________________________________________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________________________________________________________________________________
   
   ______________________________________________________________________________________________________________________________________


