
Anmälan är öppen för ettåriga varmblodiga travhästar, samt föl, 
unghästar under uppträning, starthästar, fölston och hingstandelar 
av samma ras. Sista anmälningsdag för ettåringar är 3 juni 2019. 
Sista anmälningsdag till Mixed Sale är 6 september 2019.

Bekräftelse på mottagen anmälan skickas per mail till nedan angiv-
na e-postadress. Mer information och fullständiga villkor finns på 
www.yearlingsale.se. Anmälningsavgiften är 9.000 kr exkl. moms. 
Säljprovision 5% tillkommer. Varmt välkommen med din anmälan!

KONTAKTINFORMATION

HÄSTINFORMATION

BANKUPPGIFTER

Genom att underteckna anmälan godkänner jag anmälningsvillkoren publicerade på baksidan av blanketten.
(Observera att villkor för försäljning av tävlingsrätt finns på www.yearlingsale.se)

Skickas till: Sweden International Yearling Sale AB, Gamla Granbyvägen 232, 193 91 Sigtuna, Sverige

ANMÄLAN TILL SWEDEN INTERNATIONAL YEARLING & MIXED SALE
Åby Arena fredag 11 oktober 2019

Säljarens namn/företagsnamn Kontaktperson

Adress Telefonnummer dagtid/mobilnummer

E-post

Postnummer och ort Land

Hästnamn Reg. nr. Kön Far Mor Ev. dräktig med

Bank Kontoinnehavarens namn

Kontonummer inklusive clearingnummer Swift/IBAN/Bic/VAT

Ort och datum Säljarens egenhändiga underskrift

Vill du anmäla fler hästar hänvisar vi till www.yearlingsale.se eller kontakta Emmelie Arneng 0707-666 774, emmelie@yearlingsale.se



Auktionsvillkor 
Auktionsförrättare: Sweden International Yearling Sales AB 
(”Yearling Sale”). 

1 Allmänt
1.1 Försäljningen sker enligt sedvanlig auktionspraxis. Säljaren 
svarar för hästen fram till klubbslaget, därefter står köparen allt 
ansvar för hästen. Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen. 
Försäljningen sker i katalognummerordning. Lägsta bud som 
accepteras är 30.000 SEK. Skulle bud avgivas under klubbslaget 
eller tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget eller köparen 
inte godkänns har inte giltigt köp skett, och efter Yearling Sales 
avgörande kan hästen utbjudas på nytt. Detsamma gäller i fall 
det under klubbslaget uppstått tekniska problem eller om Year-
ling Sales personal begått något misstag av något slag. Köparen 
ska på auktionsdagen underteckna auktionsavtal.
1.2 Säljaren och köparen ansvarar för att transportera hästen 
till och från auktionsplatsen med egen transport och på egen 
bekostnad. Köpare och säljare förbinder sig vidare att inom auk-
tionens område samt tillhörande parkeringsplatser inte lämna 
häst i transport under längre tid än 1 timme. 
1.3 Yearling Sale ansvarar inte för eventuella fel i auktionska-
talogen. Yearling Sale friskriver sig härmed från allt ansvar för 
eventuella skador som uppkommer på inlämnad häst under den 
tiden hästen vistas i de utrymmen som utnyttjas för auktionen. 
1.4 Yearling Sale står inget ansvar för skada vare sig direkt eller 
indirekt i det fall auktionen inte kan genomföras enligt planerat, 
oavsett orsak till varför auktionen inte kan genomföras.
1.5 Yearling Sale är ansvarig auktionsförrättare och äger rätt 
att planera och genomföra auktionen på det sätt som de finner 
mest ändamålsenligt. Detta inbegriper en rätt för Yearling Sale 
att göra justeringar i planerat upplägg, program och deltagande 
hästar m.m. Större förändringar kommer att presenteras på 
Yearling Sales hemsida för den aktuella auktionen. 
1.6 De personuppgifter som lämnats i samband med auktionen 
kommer primärt att behandlas i syfte att genomföra auktionen 
samt försäljning. Därutöver kan Yearling Sale komma att 
behandla personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, 
erbjudanden, nya produkter eller tjänster. Sådan marknads-
föring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail 
eller på annat sätt.
1.7 Personuppgifter kan även komma att överföras mellan 
Yearling Sale och Sulkysport AB som administrerar katalog-
produktionen. Vid sådan överföring kan personuppgifter 
komma att överföras utanför EES-området. Genom anmälan 
till auktionen och/eller genom köp vid auktionen godkännes att 
sådan behandling av personuppgifter vilka lämnats i anslutning 
till detta (härmed inkluderas bland annat personnummer och 
adress) och erforderligt samtycke lämnas härmed. Det lämnade 
samtycket kan helt eller delvis återkallas genom skriftligt 
meddelande till Yearling Sale. Om samtycket återkallas och 
Yearling Sale därigenom inte utan svårighet kan fullfölja sina 
åtaganden eller andra förpliktelser har Yearling Sale rätt att 
vägra utföra sådan uppgift som försvåras genom det återkallade 
samtycket samt att neka godta anmälan till auktion. Ytterligare 
information om Yearling Sales behandling av personuppgifter 
erhålls vid förfrågan. Yearling Sale är endast förmedlare av 
köpet mellan säljare och köpare. Som nedan anges och även i 
övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och 
säljare.

2 Hästarnas skick
2.1 Hästar säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att innan 
auktionen noga undersöka hästen. 
2.2 Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den 
tid som särskilt anges nedan under ”4 Reklamationer”. 
2.3 Av oberoende veterinär upprättat besiktningsprotokoll, 
högst 7 dagar gammalt, samt ett röntgenintyg ska medfölja i 
original och kopia. För det fall besiktningsprotokoll inte skulle 
återfinnas på boxen ska Yearling Sales kontaktas för att speku-
lant ska kunna erhålla kopia på protokollet. 
2.4 Vid försäljning av dräktiga ston skall även dräktigheten 
bekräftas med intyg högst 7 dagar gammalt. Observera att 
säljaren svarar för hästen samt för eventuellt ofött föl till och 
med avlämnande.
2.5 Köparen är medveten om att tillägg till auktionsuppgifter-
na kan lämnas av såväl speaker som via anslag i auktionshallen 
eller på hästens box. Information på detta sätt är gällande 
gentemot köparen. Kataloginformation och veterinärintyg är 
endast vägledande för köparen och befriar inte köparen från 
dennes undersökningsplikt.
2.6 Hästar ska vara grundvaccinerade (två vaccinationer med 
ett intervall av 21-92 dagar) mot A2. Hästarna ska också vara 
vaccinerade mot stelkramp. Vaccinationerna ska vara noterade i 
hästpassen. 
2.7 Alla hästar kommer också att genomgå en okulärbesikt-
ning på auktionsdagen av tjänstgörande veterinär. 
2.8 Yearling Sale förbehåller sig rätten att neka auktionshäst att 
delta på auktionen om hästen visar symtom på sjukdom, inte är 
hanterlig eller är i dåligt skick. 
2.9 Yearling Sale äger, sedan auktionen avslutats, rätt att ge 
hästen lugnande medel i de fall Yearling Sale bedömer detta 
nödvändigt. 
2.10 Yearling Sale ansvarar under inga omständigheter för skada 
på hästen i samband med auktionen, inklusive men inte begrän-

sat till smittsam sjukdom eller reaktion på lugnande medel. 
2.11 Krav på grund av skada orsakad av annan häst ska riktas 
mot den som har ansvar för den häst som orsakat skadan. 
Yearling Sale har inget ansvar för skada. 

3 Force Majeure
3.1 ** Auktionen kan efter Yearling Sales avgörande flyttas 
p.g.a. force majeure såsom krig, strejk, smittsam sjukdom, 
naturkatastrof eller annan händelse utanför Yearling Sales kon-
troll. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt 
tid upphör auktionsavtalet att gälla mellan parterna. **

4 Reklamationer m.m.
4.1 För tydlighetens skull: Yearling Sale har överhuvudtaget 
inget ansvar för hästars skick.
4.2 Om köparen vill göra gällande fel i häst ska den därför 
vända sig till säljaren med en reklamation, enligt följande. 
Köparen kan endast göra gällande fel som innebär att hästen vid 
auktionstillfället varit behäftad med dolt fel som kan komma 
att påverka hästens brukbarhet som travhäst. För att behålla 
rätten att göra gällande dolt fel ska köparen inom 30 dagar från 
auktionstillfället ha skriftligen reklamerat felet till säljaren och 
med reklamationen bifogat intyg från veterinärbesiktning eller 
röntgen som visar felet.  
4.3 Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten 
till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk 
av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen 
låtit ta prov för analys senast på auktionsdagen samt skriftligen 
reklamerat till säljaren inom 60 dagar från auktionstillfället. 
Härefter kan inga krav ställas på säljaren om återgång av köp, 
eller andra anspråk på grund av fel, förutom i de fall säljaren 
förfarit svikligt.
4.4 Om köparen är konsument och säljaren näringsidkare 
gäller enligt konsumentköplagen (1990:932) särskilda regler för 
reklamation och påföljder vid fel.
4.5 Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av köpa-
ren. Övriga kostnader som uppkommit efter klubbslaget, såsom 
träningsavgifter och liknande betalas fram till återlämnandet av 
hästen av köparen. 
4.6 Om köparen reklamerar fel till säljaren under tiden 
Yearling Sale innehar likviden får Yearling Sales på köparens 
begäran betala tillbaka likviden till köparen.

5 Betalningsvillkor
5.1 Försäljning sker genom att köparen till Yearling Sale 
erlägger betalning enligt följande: 1) Genom beviljad kredit av 
Yearling Sale. Ansökan om kredit ska göras till Yearling Sale 
och ska vara beviljad av Yearling Sale senast på auktionsdagen. 
Observera att 16 procents årsränta debiteras vid kredit längre 
än 10 dagar. Maximalt 30 dagars kredit kan beviljas. 2) Via 
Swish. I det fall Yearling Sale inte beviljar köparen kredit står 
det säljaren fritt att själv bevilja köparen kredit i maximalt 10 
dagar. Detta under förutsättning att hästen uppstallas på ett av 
Yearling Sale tillhandahållet hästhotell till dess köparen betalat 
om inte säljaren godkänner omedelbar utlämning av hästen. 
Detta sker dock på säljarens egen risk. Uppstallning sker på 
köparens bekostnad. Observera att Yearling Sale inte accepterar 
kontanter som betalning vid auktionsdagen. Vid köp på kredit 
ska försäkring tecknas. Sådan försäkring tecknas automatiskt i 
det försäkringsbolag som Yearling Sale samarbetar med, men 
hästen kan under dagen om så önskas försäkras i annat bolag. 
Det åligger köparen att hålla hästen försäkrad tills full likvid har 
erlagts. 
5.2 Om köpare som undertecknat auktionsavtal inte erlägger 
full likvid senast dagen efter auktionen eller inte heller dessför-
innan undertecknar en av Yearling Sale godkänd skuldförbin-
delse är köparen skyldig att erlägga skadestånd till Yearling Sale 
motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock alltid minst 20.000 
SEK. Dröjsmålsränta med 16 % beräknas från dagen efter 
auktionen.
5.3 Vid kredit och om hästen inte betalts senast 7 dagar 
efter överenskommet betalningsdatum äger Yearling Sale för 
säljarens räkning rätt att vidtaga följande åtgärder: 1) häva 
köpet. Om köpet hävs är köparen skyldig att till Yearling Sale 
erlägga skadestånd motsvarande 10 % av köpeskillingen, dock 
minst 20.000 SEK. 2) Genom Svea Ekonomi driva in fordran för 
säljarens räkning innefattandes rätt att begära full ersättning av 
köparen för kostnaderna för indrivning. 
5.4 Yearling Sale äger även vid utebliven betalning rätt att få 
provision enligt punkten 7.2. 

6 Förhållandet mellan Yearling Sale och säljaren
6.1 Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter, som lämnats för 
respektive häst. 
6.2 Ifylld blankett om ägarskifte ska insändas till Yearling Sale 
senast två veckor före auktionen. 
6.3 Säljaren ansvarar för att veterinärintyg (högst sju dagar 
gammalt i original och kopia), röntgenintyg (i original och 
kopia) och hästpass medföljer hästen på auktionsdagen. 
Originalen ska inlämnas till Yearling Sale, kopiorna ska anslås 
på hästens box. Yearling Sale förbehåller sig rätten att utforma 
auktionspresentationen.
6.4 Betalning för hästen ska ske till Yearling Sales som ombe-
sörjer betalningen till säljaren.
6.5 Säljaren ansvarar gentemot Yearling Sale för att hästen inte 
lämnas ut utan att utlämningsbevis har erhållits. 

6.6 I händelse av att säljaren kommer överens med köparen om 
en förlängd betalningsfrist utanför dessa villkors ramar kommer 
Yearling Sale att fakturera säljaren för köparens alla kostnader 
gentemot Yearling Sale så som t.ex. men inte begränsat till, 
köpprovision, kostnader för transport till och uppstallning på 
hästhotell i samband med auktionen. Säljaren ansvarar då även 
för att fakturera samt kräva in köpeskilling mm från köparen. 
6.7 Säljaren är införstådd med att Yearling Sale inte kon-
trollerar budgivarnas identitet och betalningsförmåga vid 
budgivningen. Yearling Sale bär inte ansvar för om budgivaren 
avviker från budgivningen eller på annat sätt inte fullgör sitt 
betalningsansvar innan auktionsavtal har träffats. 
6.8 För det fall en säljare på grund av en uppkommen tvist om 
avgivet bud skulle anse att Yearling Sale är ersättningsskyldig 
mot säljaren ska säljaren framställa skriftlig reklamation till 
Yearling Sale så fort som möjligt under auktionsdagen. Effekten 
av sen/utebliven reklamation är att säljaren förlorar rätten att 
kräva Yearling Sale på ersättning eller utnyttja andra kontrakts-
brottspåföljder. 
6.9 Säljaren godkänner den kredittid som Yearling Sale kan 
komma att bevilja sina godkända kreditkunder enligt punkt 5 
ovan. Exempel: en köpare som inte bedömts kreditvärdig av 
Yearling Sale ska betala för hästen i samband med överläm-
nandet. Om köparen bedömts kreditvärdig förfaller säljarens 
fordran på betalning efter 10 eller 30 dagar, beroende på vilken 
kredit som Yearling Sale beviljat i det enskilda fallet. Kreditrisk i 
denna del, liksom när säljare annars lämnar kredit står säljaren.

7 Anmälan och provisioner
7.1 Anmälan för ettåringar ska inkomma till Yearling Sale 
senast 2019-06-03. Vi förbehåller oss rätten att besiktiga och 
selektera om så behövs. Anmälningsavgiften är 9.000 SEK + 
moms och faktureras efter avslutad selektering den 11 juni. 
För hästar som stryks efter 2 september, då katalogen är tryckt, 
debiteras 10.000 SEK i strykningsavgift (utöver anmälningsav-
giften). 
7.2 Anmälan för tvååringar, treåringar, starthästar, föl eller 
fölston ska inkomma till Yearling Sale senast 2019-09-06. Vi 
förbehåller oss rätten att besiktiga och selektera om så behövs. 
Anmälningsavgiften är 9 000 SEK + moms och faktureras efter 
avslutad selektering den 9 september. För hästar som stryks 
efter 16 september, då katalogen är tryckt, debiteras 10.000 SEK 
i strykningsavgift (utöver anmälningsavgiften). 
7.3 Uteblir häst p.g.a. akut eller smittsam sjukdom som kan 
styrkas med ett av Yearling Sale godkänt veterinärintyg debi-
teras ingen strykningsavgift. Om häst uteblir, återfås avgiften 
bara vid fall då hästen avlidit. Om häst måste strykas på auk-
tionsplatsen måste auktionsansvarig i sekretariatet kontaktas. 
Avviker häst utan auktionsansvarigs medgivande återbetalas 
inte anmälningsavgiften. Vid sen betalning kan säljarens häst 
strykas och platsen erbjuds till annan säljare.
7.4 Säljprovision om 5% av försäljningsbeloppet exkl. moms 
faktureras säljaren i samband med avräkningen efter avslutad 
auktion. Återropsprovisionen är 5% på återropsbeloppet 
exkl. moms. Köpprovision om 5% på försäljningsbeloppet 
exkl. moms faktureras köparen. Provisionen är förfallen till 
betalning vid klubbslaget. Säljaren åtar sig att inte ingå något 
avtal avseende provision eller annan liknande nedsättning av 
klubbat pris med ombud-, tränare- eller agent för en potentiell 
köpare av häst vid Yearling Sale. Yearling Sale betalar heller inga 
provisioner till köpare.

8 Äganderättsförbehåll
8.1 Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och 
eventuell avkomma därav tills full betalning erlagts. Denna 
återtaganderätt övergår på Yearling Sale som lämnat kredit, tills 
köparen erlagt full likvid. Hästen utlämnas inte förrän full likvid 
erlagts eller överenskommelse om kredit uppnåtts.

9 Avhämtning av hästen
9.1 Köparen äger rätt att avhämta hästen mot uppvisande av 
utlämningsbevis. Enligt ovan övergår dock ansvaret för hästen 
till köparen redan vid klubbslaget.

10 Utländska köpare
10.1 Exportavgift 1.500 kr tillkommer för utländska köpare som 
väljer att exportera hästen. Exportavgiften betalas till Svensk 
Travsport. För utländsk köpare vilken exporterar hästen inom 
en månad från auktionsdatum och vilken har meddelat i sekre-
tariatet att hästen ska exporteras, återbetalas momsen när utför-
selbeviset kommit Yearling Sale tillhanda, under förutsättning 
att utförselbeviset kommit senast 30 dagar efter auktionsdatum 
och under förutsättning att lagen tillåter momsfri export.

11 Moms
11.1 Alla belopp är angivna exkl. moms. Moms tillkommer.

13 Köp och försäljning av andel i hingst
13.1 Säljaren anmäler sin hingstandel efter godkännande av 
respektive hingsts syndikat. Observera att olika avtal gäller 
för olika hingstar och syndikat. Säljaren lämnar in SYNDICA-
TAGREEMENT och BILL OF SALE. Anmälningsavgiften för 
försäljning av en hingstandel är 2.000 kr exkl. moms samt 5% 
av försäljningspriset exkl. moms. Strykningsavgiften är 2.000 kr 
exkl. moms, återropsprovisionen är 5% exkl.moms. 
13.2 Köparen undertecknar SYNDICATAGREEMENT och 
BILL OF SALE i sekretariatet. Inropscourtage om 5 % + moms 
tillkommer.


