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Auktionsvillkor

	Auktionsförrättare är Svenska Charolaisföreningen i samarbete med auktionsfirma 
Håkan Ottosson AB.

	Alla kvigorna är stamboksförda i NAB´s stambok.
	Alla säljande besättningar har A-status i Paratuberkulosprogrammet. 
	Före auktionsstart ska köpare registrera sig i sekretariatet och erhålla köpkort 

som ska användas i budgivningen.
	Utropspris för kvigkalvar är 12 000 kr. Inga djur säljes under utropspriset.
	Köparen ansvarar för inköpt djur när klubban  fallit. 
	Köparna betalar mot faktura inom 30 dagar. Moms tillkommer på klubbat pris. 
	Säljaren behåller äganderätten till kvigan tills full betalning erhålles. 
	Hemtransport ombesörjes och bekostas av köparen. Samordning och kontakter kan 

förmedlas av Magnus Gustafsson 0706-937 160. 
	Hämtning av djur inom 5 dagar efter auktionen. Därefter utgår avgift för stallplats, 

foder och skötsel.
	Utlastning efter auktionen, Linda och Martin Risberg 0733-243 950, 0733-828 734
	Förmedling av inköpsuppdrag Anna Ingvar-Nilsson 0768-278 234
	Auktionsropare   Bengt Fridh 0706 – 743 136

 

1. Kylevägen 5258
24295 HÖRBY

"Kylevägen, 5258, HÖRBY"
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Auktionsvillkor 
• Auktionsförrättare är Svenska Charolaisföreningen i samarbete med auktionsfirma 

Håkan Ottosson AB. 
• Alla kvigorna är stamboksförda i NAB´s stambok.  
• Alla säljande besättningar har A-status i Paratuberkulosprogrammet.   
• Före auktionsstart ska köpare registrera sig i sekretariatet och erhålla köpkort som 

ska användas i budgivningen.   
• Utropspris för kvigkalvar är 12 000 kr. Inga djur säljes under utropspriset. Köparen 

ansvarar för inköpt djur när klubban fallit.   
• Köparna betalar mot faktura inom 30 dagar. Moms tillkommer på klubbat pris.  
• Säljaren behåller äganderätten till kvigan tills full betalning erhålles.  
• Hemtransport ombesörjes och bekostas av köparen. Samordning och kontakter kan 

förmedlas av Per Mårtensson, tel 0706-823 485. 
• Hämtning av djur inom 5 dagar efter auktionen. Därefter utgår avgift för stallplats, 

foder och skötsel.  
• Upplysningar om auktionen och auktionsdjuren – Per Mårtensson 0706-823 485 
• Auktionsropare och inköpsuppdrag - Bengt Fridh 0706 – 743 136 

 
Tel. till Linda Risberg 0733-243 950, Martin Risberg 0733-828 734 

 

Adress till auktionsgården; 

            Kylevägen5258 

            242 95 Hörby 

             

        Vägbeskrivning: 

         Väg E22 Hörby-Linderöd 

         Ta avfart 32 Ekerödsrasten 

         Ta av i rondellen mot Satserup. 

         Kör 2,2 km 

         Sväng höger, efter ån, in på Kylevägen 

         Kör ca 500 meter 

         Gården ligger  på höger sida 
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