ANMÄLAN TILL

17-19/9 INFRA CITY, UPPLANDS VÄSBY

ÖPPEN FÖR KALL- & VARMBLODIGA ETTÅRIGA,
SVENSKFÖDDA TRAVHÄSTAR REGISTRERADE I SVERIGE SAMT
SVENSKREGISTRERADE MOCKINLÄNDARE.
SÄLJARE SKALL VARA MEDLEM I ASVT. SÄLJARE AV
KALLBLOD SKALL OCKSÅ VARA MEDLEM I SLEIPNER.

Observera: Fördelning över försäljningsdagar görs av Trottex. Finns önskemål om försäljningsdag så ange dessa nedan. Trottex tar
hänsyn till dessa i möjligaste mån och beroende på övrig planering.
Hästarna skall vara grundvaccinerade (två vaccinationer med ett intervall av 21-92 dagar) mot A2. Hästarna skall också vara vaccinerade
mot stelkramp. Vaccinationerna skall vara noterade i hästpassen. Originalblanketten skall vara Trottex tillhanda senast 1 juni
Bekräftelse på att anmälan är mottagen skickas per mail liksom annan viktig information.

Hästens namn

Reg.nr

Kön

Far

Mor

Endast
tvl.rätt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viktiga datum: Sista dag för strykning till låg avgift (1 000 SEK) 3 juni, Korrektur på katalogsidan till Trottex 13 juli, Utbetalning
avräkning 30 oktober.
Uppfödningsplats (stuteri eller ort) publiceras i auktionskatalogen:
Önskemål, om samuppstallning och försäljningsdag, av praktiska skäl anges här:

Lägsta försäljningspris bevakas av säljaren. Säljaren godkänner 30 dagars säljarkredit till av Trottex godkända kreditkunder.
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. Undertecknad
garanterar också att de anmälda hästarna ej har fått anabola steroider eller tillväxthormoner.
Säljarens namn/Firmanamn					

Telefonnr dag

Adress							

Telefonnr kväll

Postadress						

Mobiltelefonnr

Momsregnr/Personnr					

Faxnr

Medlemsnr i ASVT						

E-mail adress (viktig information kommer att skickas hit)

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 205 01, 161 02 Bromma E-mail: trottex@asvt.se
Läs noggrant igenom auktionsvillkoren innan Du undertecknar anmälan !

