ANMÄLAN TILL 24 MAJ, SCANDIC INFRA CITY, UPPLANDS VÄSBY

ÖPPEN FÖR VARMBLODIGA ETTÅRIGA, SVENSKFÖDDA TRAVHÄSTAR REGISTRERADE I SVERIGE SAMT SVENSKREGISTRERADE
MOCKINLÄNDARE. SÄLJARE SKALL VARA MEDLEM I ASVT.

Elitauktionen är en selektauktion. Därmed skall Elitauktionshästarna uppfylla kravet på högklassig och marknadsmässigt
intressant stam samt vara av god exteriör för att få delta. Efter anmälan kommer besiktning av utvalda hästar att ske.
Ca 80-100 av de anmälda hästarna kommer att väljas ut till auktionen. Originalblanketten skall vara Trottex tillhanda
senast 14 februari. Bekräftelse på att anmälan är mottagen skickas per mail.
Hästens namn

Reg.nr

Kön

Far

Mor

1.

Endast
tvl.rätt

2.
3.
4.

Amälningsavgift: 10 000:- (+ 25% moms) + insats till auktionslopp 2 000:- (+ 6% moms). Faktureras i april.
Strykningsavgift: Senast 2019-03-04 1 000:-, senast 2019-03-29 5 000:-, därefter 20 000:- oavsett orsak om hästen ej
anmäls till och fullföljer Kriterieauktionen.
Återropsprovision: 10% för den del av återropsbeloppet exkl. moms som överstiger 300 000:-.
Ingen säljprovision tas ut på Elitauktionen
Uppstallningsplats (för besiktning 11-15 mars), för häst uppstallad i utland tillkommer en kostnad:
Kontaktperson namn och telefonnummer (om annan än anmälare)

Önskemål om samuppstallning på auktionsdagen (vi har ingen möjlighet att ta hänsyn till önskemål som inkommer senare än 29 mars):

Lägsta försäljningspris 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, samt godkänner försäljnings- och auktionsvillkoren.

Läs noggrant igenom auktionsvillkoren innan Du undertecknar anmälan !
Säljarens namn/Firmanamn					

Telefonnr dag

Adress							

Telefonnr kväll

Postadress						

Mobiltelefonnr

Momsregnr/Personnr					

Faxnr

Medlemsnr i ASVT						

E-mail (till denna adress skickas katalogsida, avräkning mm.)

Säljarens egenhändiga namnteckning				

Namnförtydligande

Jag som säljare är A: momsregistrerad

B: momsregistrerad i annat EU-land

Jag vill ha el framdraget till min box för 750:- + moms

C: privatperson (ej enskild firma)

Jag godkänner hantering och lagring av mina personuppgifter i enlighet med auktionsvillkoren

Jag önskar likviden insatt på:
Plusgiro:							

Bankgiro:

Kontonr inkl clearingnr samt banknamn:
Swiftadress:						
(Ifylls av utländska säljare)					

IBAN:
(Ifylls av utländska säljare)

OBS!!! Ny postadress : ASVT:s Trottex AB, c/o Solvalla, Box 20501, 161 02 Bromma. E-mail: trottex@asvt.se

