
 

 

Auktionsvillkor STÄME SALES 2020  

Auktionsförrättare Håkan Ottosson AB, nedan kallad HOAB genomför pua Stäme Holstein online 

auktion på www.online.hoab.se  

All försäljning sker på uppdrag av säljaren och i säljarens namn.  

Något kommissionsförhållande föreligger inte. 

För att deltaga i nätauktion måste spekulant registrera sig och erhålla konto, detta sker på HOAB:s 

onlinesida (www.online.hoab.se). Genom att registrera sig har budgivaren även godkänt gällande 

auktionsvillkor. Länk till gällande auktionsvillkor återfinns på Internetsidan för aktuell nätauktion 

samt på vår hemsida, www.hoab.se, se aktuell auktion.    

Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionen avslutas. Auktionen av ett 

objekt avslutas vid ett bestämt klockslag, dock förlängs auktionen med två (2) minuter om nytt bud 

inkommer inom två (2) minuter före utsatt avslutstid. Inkommer ytterligare bud inom denna två 

minutersperiod förlängs tiden ytterligare med två minuter från senaste bud osv.  

Djuren säljs i katalogordning. Ev. ändringar meddelas på auktionssidan.  

Djuren som säljs kommer från Leukos, BVD och salmonella-fria besättningar, besättningen är 

ansluten till SÄL, (Säker Livdjurhandel), och finns på gröna listan. Säljaren är också KRAV certifierad.  

Djuren säljs felfria och friska. Saknar kalv som säljs livmoder skall detta djur i överenskommelse med 

säljarens slaktas och mellanskillnaden betalas tillbaka. 

Djur som kalvar in med en spene utan kanal betalas 25% tillbaka.  

Det åligger köparen att genom en egen undersökning av djuren före auktionstillfället bedöma 

djurens skick och beskaffenhet, kontakta säljare för visning! 

I övrigt säljs djuren i befintligt skick och övergår i köparen ansvar direkt efter klubbslaget. 

Eventuell tvist rörande beskaffenheten hos sålda djur förs direkt mellan köpare och säljare.  

Köparen skall reklamera eventuella fel till säljaren omedelbart efter det att köparen upptäckt eller 

borde ha upptäckt felet, dock senast inom 8 dagar räknat från auktionsdagen. Köparen bör informera 

auktionsförrättaren om situationen. 

Hämtning av djur ska ske senast 14 dagar efter auktionen om annat överenskommits med säljaren. 

Köpare står för transportkostnad.  

Kreditgodkända köpare erhåller 30 dagars räntefri kredit, betalning senast 2020-08-10.  

Djur övergår ej i köparens ägo förrän full likvid erhållits. 25% moms tillkommer på köpeskillingen 

För djur som säljs för export står köparen för svenska provtagningar och isolering. Exportavgift 

tillkommer. Köparen är skyldig att betala moms med 25% på köpeskillingen. Moms på köpeskillingen 

återbetalas när utförselbevis inkommit till HOAB. Detta under förutsättning att utförselbevis 

ankommit till HOAB senast 30 dagar efter försäljningsdatum och under förutsättning att lagen tillåter 

momsfri export. Om sålda djur lämnar Sverige senare än 30 dagar från försäljning är återbetalning av 

moms ej möjligt.  
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Auction Terms STÄME SALES 2020 

Auctioneer Håkan Ottosson AB, hereinafter referred to as HOAB, arranges on behalf of Stäme 

Holstein online auction at www.online.hoab.se  

All sales are made on behalf of the seller and in the name of the seller.  

There is no Commission relationship. 

In order to participate in the online auction, the speculator must register and receive an account, this 

is done on HOAB's online page (www.online.hoab.se). By registering, the bidder has also approved 

the applicable auction terms. A link to the current auction terms can be found on the Internet page 

for the current online auction and also on our website, www.hoab.se, see current auction. 

Whoever submits bids can do this around the clock until the auction ends. The auction of an item 

ends at a specific time, however, the auction is extended by two (2) minutes if a new bid is received 

within two (2) minutes before the agreed closing time. If additional bids are received within this two-

minute period, the time is further extended by two minutes from the last bid, etc. 

Tender submitted by the buyer is binding on him. 

The animals are sold in the directory arranged. Any changes will be will be announced on the auction 

page.  

The animals sold from leukosis, BVD and Salmonella-free herds.  

The Herd is connected to SÄL (Safe Cattletrade, and are on the green list).  

The seller is also KRAV certified. 

The animals are sold free of faults and healthy.  

If a carf sold miss a uterus, this animal should be culled in agreement with the seller and the 

difference should be payed back.  

Animals calving with a none functioning tit 25% is refunded.  

it is in the buyer's interest to to carry out a personal examination of the animals prior to the auction 

assess the animal's condition and condition, contact seller for viewing! 

Otherwise, the animals are sold "as is" the animal is in the responsibillity of the buyer after the 

animal is sold.  

Any dispute regarding the nature of the animals sold is transferred directly between the buyer and 

the seller. The buyer must report any errors to the seller immediately after the buyer discovered or 

should have discovered the error, but no later than 8 days from the auction date. The buyer should 

inform the auctioneer of the situation. 

The animals must be loaded and transported no later than 14 days after the auction unless otherwise 

agreed with the seller. Buyers are responsible for transport costs. 

Credit-approved buyers receive 30 days interest-free credit, payment no later than 2020-08-10. 

Animal is not the property of the buyer until fully payed. 25% VAT is added to the purchase price.  

For animals sold for export, the buyer stands for Swedish samples and isolation. Export fee will be 

added. The buyer is obliged to pay VAT of 25% on the purchase price. VAT on the purchase price is 

refunded when proof of export has been received to HOAB. This is provided that export certificates 

have arrived at HOAB no later than 30 days after the date of sale and provided that the law permits 

VAT-free exports. If sold animals leave Sweden later than 30 days from sale, refund of VAT is not 

possible. 

http://www.online.hoab.se/

