Auktionsvilkår
York Stutteri, fredag den 11. september 2020
Disse auktionsvilkår gælder for alle åringer, som er inkluderet i kataloget for Scandinavian Open Yearling Sale 2020.
1)

Parter:
a. Køber er den person, som auktionarius accepterer som højestbydende og som opfylder auktionsvilkårenes
minimumpris og fastsatte reservepris.
b. Sælger er den af Dansk Galop registrerede ejer af den pågældende hest.
c. Auktionsholder er Dansk Galop.

2)

Anmeldelse skal ske på særlige blanketter, der rekvireres i Sekretariatet, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.
Anmeldelsesfrist: 15. juni. Gebyr: kr. 2.000. - ekskl. moms inkl. opstaldning.

3)

På auktionen kan fremstilles skandinaviskopdrættede åringer samt maksimalt fem åringer opdrættet udenfor
Skandinavien, som er indført til og registreret i Skandinavien som føl.

4)

Anmeldelse skal indholde:
a. alle særlige oplysninger, der ønskes optaget i kataloget
b. meddelelse om eventuelle fejl f.eks. vindslugning og/el. krybbebidning, vævning,
strubepiben el. operation herfor.
c. sælgers evt. moms nr.

5)

Enhver hest, der fremstilles på auktionen, opstaldes på sælgers risiko og skal være
ledsaget af dyrlægeattest udvisende:
a) at hesten er basisvaccineret mod influenza (mindst to vaccinationer)
sidste vaccination senest 14 dage før auktionen
b) at hesten kommer fra et område, der de sidste 14 dage før auktionen
har været fri for smitsomme sygdomme
c) at hingst er besiddelse af normale ydre kønsorganer.

6)

Kun de i kataloget trykte betingelser er gældende.

7)

Sælger er ansvarlig for rigtigheden af alle informationer i kataloget angående afstamning, beskrivelse og
sundhedstilstand.

8)

Rækkefølgen i kataloget følger de retningslinjer, som fastsættes af Goffs, Arqana og Tattersalls for 2020, dog
sælges heste, som er opdrættet uden for Skandinavien, før skandinaviskopdrættede heste. Heste, som ikke er
fremmødt rettidigt, fremstilles sidst.

9)

Sælger er pligtig til at fremstille de anmeldte heste på auktionen. Dog kan anmeldt hest trækkes tilbage
indtil d. 15. august uden yderligere afgift for sælgeren.
Efter den 15. august kan hest slettes ved fremlæggelse af dyrlægeattest og betaling af et gebyr på 2.000 kr. Dansk
Galop forbeholder sig ret til ved foreningens dyrlæge at undersøge slettet hest. Hvis Dansk Galops dyrlæge
vurderer, at en sletning er sket uden gyldig grund, betales et gebyr svarende til 5 pct. af gennemsnitsprisen på de
solgte heste på auktionen.
En hest kan også slettes uden dyrlægeattest mod betaling af gebyr svarende til 5 pct. af gennemsnitsprisen på de
solgte heste på auktionen.
Dør en åring inden auktionen, opkræves intet gebyr.

10)

Hvis sælger ønsker sin hest fremstillet med reservepris under hvilken hans hest ikke må sælges, skal sælger på
dertil indrettet blanket oplyse reserveprisen til auktionarius senest ½ time før åring går i ringen.

11)

Sælger er ansvarlig for, at identiteten af de af sælger fremstillede heste i auktionsringen er korrekt.

12)

Første bud skal være på mindst på 10.000 kr.

13)

Ved tilbagekøb betales gebyr på 5 % af alle beløb over 75.000 kr.

14)

Arrangøren påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste

15)

Hestene sælges i den stand de forefindes ved hammerslag, og arrangøren påtager sig intet ansvar for
åringernes sundhedstilstand.

16)

Eventuelle reklamationer vedrørende vilkårenes pkt. 4 c.skal være afgivet senest 48 timer efter udløbet af det
døgn, hvor hesten har været fremstillet på auktion, dog senest når hesten forlader landet. Reklamationer
vedrørende andre forhold skal være afgivet senest 30 dage efter udløbet af det døgn, hvor hesten har været
fremstillet på auktion. For privatkøb gælder købelovens regler.

17)

Betaling for det købte + 5 % auktionsgebyr og lovpligtig moms erlægges skadesløst under auktionen. Dog er
auktionsholderen berettiget til - medmindre sælger modsætter sig dette - at give kredit indtil 30 dage efter
auktionen.

18)

Såfremt kontant betaling ikke finder sted er køber endvidere forpligtiget til at dække udgift til forsikring af
indkøbt hest med ½ % af købesummen (inkl. moms og salær) pr. påbegyndt måned indtil hesten er betalt. For
eksporteret hest skal evt. moms indgå i forsikringssummen.

19)

Al betaling skal foregå til auktionsholderen.

20)

Ved enhver opstået opstået tvist er auktionarius - også efter hammerslag - berettiget til at annullere ethvert
auktionssalg og lade buddene begynde forfra igen.

21)

Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når fuld betaling har fundet sted.

22)

Skulle indkøbt hest blive syg el. dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne
ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen.

23)

Den der køber i kommission, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening hæfter de solidarisk. De,
der indestår som kautionister for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister.

24)

Erlægges betaling ikke til fastsat tid skal køber og deres kautionister:
a. udrede alle de med inddrivningen forbundne omkostninger skadesløst
b. forrente restancerne med 1½ % om måneden.

25)

Enhver tvist om forståelsen af nærværende vilkår el. vedr. de enkelte auktionssalg afgøres efter dansk rets
almindelige regler og ved sælgers værneting. Hvis parterne er enige herom, afgøres tvisten endeligt af en
voldgiftsret, der nedsættes af Dansk Galops bestyrelse, og som består af 3 medlemmer udpeget af
Dansk Galops bestyrelse og af 2 medlemmer, hvoraf hver part udpeger et.

