Auktionsvillkor Tjurauktion 2022 - online

Allmänt:
Auktionsförrättare Håkan Ottosson AB, nedan kallad HOAB genomför online auktioner på
www.online.hoab.se.
1. Budgivning – försäljning
1:1 För att deltaga i online auktion måste spekulant först registrera sig och få konto, detta sker
på HOAB:s onlinesida (www.online.hoab.se). Genom att registrera sig har budgivaren även godkänt gällande auktionsvillkor vilka återfinns både på online sidan och vår hemsida,
www.hoab.se, se aktuell auktion. Spekulant som önskar deltaga i djurauktioner måste vara
Jordbruksverket godkänd och registrerad djurhållare och inneha aktuellt produktionsplatsnummer.
1:2 Den som avlämnar bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionen av ett objekt avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med två (2) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före utsatt avslutstid.

8. Ansvar för godset
8:1 Säljaren ansvarar för djuren fram till hämtning.
8:2 Efter hämtning övergår ansvaret för djuren på köparen.
9. Äganderätt
9:1 Det är med straffansvar förbjudet för köparen att, sälja, pantsätta eller på
annat sätt avhända sig djuren innan han fullgjort sin betalnings skyldighet
gentemot auktionsförrättaren. Köparen kan genom överträdelse av förbudet bli
skadeståndsskyldig mot auktionsförrättaren.
10. Ränta och avgifter
10:1 Köpare vilken inte betalat sitt inrop på förfallo dagen, är skyldig att erlägga
dröjsmålsränta med för närvarande 18% per år, räknat från förfallodagen tills
full betalning sker. Köparen är även skyldig att erlägga eventuella indrivningskostnader.

1:3 Av köparen lämnat anbud är för honom bindande.
1:4 Den som avgivit det högsta budet blir köpare. Avges lika bud samt vid tvister som kan uppstå under budgivningen beslutar auktionsförrättaren ensam och slutgiltigt vilket bud som skall
ha företräde till köp.

11. Hämtning
Beträffande hämtning och transport av djur hänvisas till Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur, SJVFS 2010:2 Saknr L5.

2. Betalning
2:1 Om angivet bud är accepterat kontaktas köpare av HOAB via mail eller post och erhåller
faktura. Betalningsvillkor framgår på respektive auktion.

11:1 Köpta djur ska hämtas enligt vid auktionens början angivna tider. Köpare
som ej har kredit äger ej rätt att hämta inrop förrän full betalning erlagts.

2:2 Inga kostnader tillkommer för köpare utöver vad som anges i dessa villkor eller särskilt
meddelats vid online auktionen.
2:3 Äganderätten till det försålda objektet övergår på köparen först när full betalning erlagts.
2:5 Kreditköp. I normalfallet sker online auktioner mot full betalning innan hämtning. Om ev.
kreditköp accepteras framgår detta av auktionsvillkoren och sker mot regler i § 12. Ansökan
om kredit görs i dessa fall senast 3 dagar innan auktionsavslut. Ansökan om kredit görs på
www.hoab.se.
3. Inrop genom ombud
3:1 Inrop såsom ombud för annan är endast tillåtet om detta anmälts till HOAB innan auktionens början. Ombud för juridisk person eller annan är personligen betalningsansvarig för gjorda
inrop om betalning inte erlagts på förfallodagen.

4. Mervärdesskatt
4:1 Om annat inte angivits tillkommer mervärdesskatt om 25 % på varje inrop. Köpeskillingen
utgörs av inropsbeloppet jämte mervärdesskatten. Någon klubbavgift eller andra kostnader
tillkommer ej.
5. Uppdragsgivare
5:1 All försäljning sker på uppdrag av säljaren och i säljarens namn. Något kommissionsförhållande föreligger inte.
6. Försäljning av djur—djurens skick
6:1 Säljaren är ensam ansvarig för alla uppgifter om djuren. HOAB är följaktligen befriad från
ansvar såväl vad avser alla uppgifter om djuren som avseende djurens beskaffenhet.
6:2 HOAB ansvarar inte för eventuella garantier och utfästelser.
6:3 Alla djur säljes i befintligt skick, d.v.s det skick det befinner sig i vid klubbslaget. Säljaren är
dock skyldig att till HOAB anmäla eventuella kända fel och brister.
6:4 Det åligger köparen att genom en egen undersökning av djuren via bild, film och intyg före
auktionstillfället bedöma djurens skick och beskaffenhet.

7. Tvist
7:1 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 auktions förrättaren om situationen.
7:2 HOAB åtager sig att i tvistefall föreslå lämplig uppgörelse, om båda parter samtycker till det.
7:3 Om tvist föreligger, kan HOAB om han bedömer det skäligt, innehålla likviden tills överenskommelse mellan parterna nåtts.
7:4 Om säljaren har brustit i upplysningsplikten beträffande djurens skick samt säljare och köpare inte når någon överenskommelse äger HOAB rätt att besluta om att köpet ska återgå. Köparen ska i dessa fall återlämna djuren till av HOAB anvisad plats, eller om så överenskommes,
direkt till säljaren.
Eventuell fortsatt tvist om godsets skick samt övriga eventuella kostnader berör inte HOAB.

11:2 För djur som inte avhämtats i tid enligt punkten 11:1 uttages en avgift per
djur och kalenderdag.
11:3 Frakt kan om förutsättningar finns samordnas från auktionsplatsen.
Intresse anmäls i samband med köp. Köparen står för samtliga kostnader.
12. Kreditköp – Kreditvillkor
Avseende kreditköp gäller, förutom i avtalet i övrigt angivna villkor dessutom:
12:1 Av HOAB kreditgodkända köpare erhåller anstånd med betalningen för
gjorda inköp till det datum som angivits genom auktionens kungörelse eller
meddelats vid auktionens början.
12:2 HOAB förbehåller sig rätten att trots medgiven kredit, när som helst under
kredittiden uttaga sin fordran om han finner kreditrisken ökad.
12:3 Kreditköp sker undantagslöst på villkor att säljaren äger rätt att återta djuren intill dess att dessa är till fullo betalda. Säljaren har dämed rätt att hämta
djuren samt avkomma som djuren var dräktig med på auktionsdagen vid utebliven betalning. Köparen och säljaren är införstådda med att kreditköp sker under
den bestämda förutsättningen att säljarens fordran på köparen och säljarens
återtagande förbehåll avseende försålt djur genom klubbslaget och kreditgodkännandet överlåtes till HOAB. Köparen kan därför med befriande verkan därefter endast erlägga betalning till HOAB.
12:4 Köparen har inte rätt att utnyttja inropade djur som säkerhet för fordran
vare sig mot den, för vars räkning djuren försålts, eller mot HOAB förrän dessa
till fullo är betalda. Inte heller har köparen rätt att kvitta sin skuld till auktionsförrättaren på grund av inropet mot fordran på den för vars räkning godset
sålts.
12:5 Skulle under kredittiden, d.v.s. innan djuren till fullo är betalda, rättslig
åtgärd såsom utmätning eller kvarstad vidtaga, är köparen skyldig att upplysa
kronofogden om HOAB:s återtaganderätt till djuren enligt villkoren för auktions
köp. Köparen är även skyldig att omedelbart underrätta HOAB om den av kronofogden vidtagna åtgärden.

12:7 Köparen är förpliktad att vårda djuren och skydda den mot onormal värdeminskning.
12:8 Vid kreditköp är köparen skyldig att teckna försäkring på inköpta djur och
hålla dom försäkrade till dess att full likvid erlagts.
13. Export – utländsk köpare
Utländsk köpare är ansvarig för samtliga tillkommande kostnader/avgifter i
samband med export. För utländsk köpare vilken exporterar tjuren inom en
månad från auktionsdatum och vilken har meddelat auktionsförrättaren att
tjuren skall exporteras, återbetalas momsen när utförselbeviset kommit
auktionshållaren tillhanda, dock under förutsättning att utförselbeviset kommit
auktionshållaren tillhanda senast 30 dagar efter auktionsdatum.
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