Påmelding til

Forus Auksjon 2013

Lørdag 29.juni, på Scandic Stavanger Forus

Åpen for norskfødte varmblods- og kaldblods-åringer
Les nøye gjennom auksjonsvilkårene på baksiden av skjemaet før du undertegner påmeldingen.
Skjemaet sendes inn senest 28. april 2013. Ansvarshavende eier av påmeldt hest skal selv undertegne påmeldingen.
Hestens navn

Sert.nr.

Kjønn

Far

Mor

Innmelder av hesten er med sin underskrift ansvarlig for at alle påmeldingsopplysninger er korrekte samt at
auksjonsvilkårene på baksiden godkjennes og følges.
Fulgt DNTs kvalitetssikring av oppdrett:

Ja

Nei

Ønskes hesten påmeldt til Klasseløpsauksjonen:
Påmeldingsavgift på kr. 1000,- til Klasseløpsauksjonen

Ja

Nei

Kan hesten ved salg gå tilbake til beitet og gå ut beitesesongen:
Kjøper overtar da ansvar og bør tegne forsikring.

Ja

Nei

Følgende ekstraopplysninger ønskes oppført om hesten i katalogen:

Selgers navn/firma/pseudonym

Innmelder

Tlf. privat

Adresse

E-post

Postnr. og sted

Bank/postgironr

Navn på (evt.) momsregistrert selskap

Organisasjonsnummer

Mobilnr.

Jeg har lest og gjort meg kjent med DNTs auksjonsvilkår, og plikter å følge disse.
Sted og dato

Selgers underskrift

Skjemaet sendes: Forus Trav AS, Postboks 70, 4064 Stavanger, skjemaet kan også sendes på e-post
Kontaktperson: Lisa K. Johannessen, tlf. 51 81 19 50, e-post: lisakristin.johannessen@rikstoto.no
ALLE POSTER MÅ FYLLES UT! SKJEMAER MED MANGLER RETURNERES Påmeldingen er bindende.

AUKSJONSVILKÅR

§1
Auksjonen arrangeres av Forus Trav AS (FT) i
samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT).
Arrangør forbeholder seg retten til å velge ut hester
blant de påmeldte.
§2
Selgeren har ansvaret for hesten fram til
hammerslaget, deretter har kjøperen ansvaret for
hesten. Selgeren er ansvarlig for utlevering av hesten
til kjøper.
§3
Påmeldte hester står vederlagsfritt oppstallet på
Forus fra lørdag 29. juni kl. 08.00 til auksjonen er
avsluttet. Arrangør påtar seg ikke ansvar for
eventuelle skader som skjer i den tiden hesten er
oppstallet i gjesteboks på Forus.
§4
Hestene skal vises i god form og kondisjon. Hest som
etter auksjonsveterinærens mening er uskikket å
selges på auksjonen skal avvises. Helseattest i
original, ikke eldre enn 7 dager gammel skal følge
hesten på auksjonsdagen. Attesten skal leveres til
auksjonssekretariatet ved ankomst. Hesten skal ikke
være under medisinsk behandling på auksjonsdagen.
DNT kan ta dopingprøver for å kontrollere dette.
Auksjonsveterinær kan tillate behandling av for
eksempel enkle sårskader etter forespørsel fra
selger.
Hestens identitet vil kontrolleres ved ankomst med
mikrochipavleser.
§5
Hesten selges i den stand den forefinnes ved
hammerslaget. Resultater av røntgenundersøkelsen
må medbringes senest på auksjonsdagen og leveres i
sekretariatet ved ankomst. Innmelder er ansvarlig for
at opplysningene fra undersøkelsen er korrekte.

§6
Påmeldingsgebyr er kr 4.000 pr. hest. F.o.m. tredje
hest fra samme eier betales kr. 3.000. Det gis kr. 500
i rabatt per hest dersom DNTs «Kvalitetssikring av
oppdrett» er fulgt. Påmeldingsavgift belastes ved
påmeldingsfrist. Uteblir hesten av andre årsaker enn
akutt eller smittsom sykdom som kan dokumenteres,
eller om ikke gyldig helseattest blir sendt
auksjonssekretariatet, ilegges innmelder et gebyr på
kr. 20.000. Ved sykdom må helseattesten være
auksjonssekretariatet i hende senest 29. juni kl.
12.00. Dersom hesten dør før auksjonen vil
påmeldingsgebyret bli tilbakebetalt.
§7
Hestene blir auksjonert i nummerrekkefølge etter
katalogen. Laveste utropspris er NOK 20.000. Den

som avgir det høyeste budet, er kjøper. Enhver
budgiver må sørge for å stille seg i auksjonarius'
synsfelt og gi godt synlig tegn innenfor de anviste
budområdene. Ved like bud eller tvist om hvem som
innehar det høyeste bud, har auksjonslederen rett til
å velge. Auksjonsledelsen må kontaktes umiddelbart
dersom et salg/kjøp vil påklages. Auksjonarius kan i
slike tilfeller velge om ny budgivning skal finne sted
etter siste ordinære katalognummer.
§8
Hvis selger selv får høyeste bud på egen hest, vil 5 %
gebyr tilfalle budsummen hvis denne overstiger NOK
50.000.
§9
Forus Trav er ansvarlig for innkreving av kjøpesum
etter at budgivningen er over. Eiendomsretten
overdras til kjøper først når hele kjøpesummen er
betalt til Forus Trav og overdragelsen er nedtegnet
på hestens original sertifikat.
§ 10
Ved salg til utenlandsk kjøper plikter oppdretter å
samtykke i at hest kan registreres i annet land enn
Norge.
§ 11
Oppstår det tvist eller reklamasjon, skal dette føres
direkte mellom kjøper og selger. Forus Trav påtar seg
ikke ansvar for eventuelt feilaktige opplysninger gitt
om den enkelte auksjonshest.
§ 12
Om ikke annet er avtalt, skal alle kjøp skje mot
kontant betaling. Dersom kreditt er innvilget, vil
hesten bli forsikret i av DNT til en verdi tilsvarende
kjøpesum for kjøpers regning.
§ 13
Forus Trav krever 4 % salær på kjøpesummen, salær
belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er
kjøpesummen inkludert merverdiavgift. Ett gebyr på
kr 2.000 vil bli belastet kjøper av Forus Trav i
forbindelse med omregistrering, eksport, opprettelse
av pseudonym etc. Alle solgte varmblodsåringer er
berettiget til å starte i Auksjonsløpet 2015 med
førstepremie på kr 200.000. Første innskudd på kr
2.000 vil automatisk bli belastet kjøper ved
overdragelse.
§ 14
Hester som er meldt til Forus Open Auksjonen og
Klasseløpsauksjonen, og som blir solgt på Forus Open
Auksjonen strykes vederlagsfritt til
Klasseløpsauksjonen.

