FÖRMEDLINGS / FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG
Avser Begagnade Ridsadlar varvid tillämpas vinstmarginalbeskattning (VMB).
Mellan nedan kallad Sadelägare/Säljare
Namn……………………………………………………………………………………………………… Pers.nummer…… ..
Adress…………………………………………………………………………………………… Tel.nr…………………….Konto………..
Nedan kallad Mäklaren har följande avtal träffats.
SADELFÖRMEDLING by JENSEN

www.sadelformedling.se

Västratornvägen 7 226 50 Lund Tel.0707-324265 el. 046-306025
Reg.nr.556529-1159 Medlem i Sydsvenska Handelskammaren.

E-mail: info.sadelformedling.se

1.UPPDRAGET
Sadelägaren/Säljaren uppdrar åt Mäklaren att med ensamrätt förmedla försäljning av den av
Sadelägaren/Säljaren tillhörig begagnade ridsadel som vi mottagit idag enligt nedan specifikation:
Produkt/Typ.

Fabrikat

Tillv.nr.

Övrig info.

a.Detta uppdrag gäller till och med den………………………..
b.Tills vidare med ömsesidig uppsägningstid omfattande …………….månader.
2.FÖRSÄLJNINGSPRIS
a.Ridsadeln säljs till ett avtalat pris av kr…………………..inkl.moms . Från detta pris beräknas och
avräknas Mäklarens provision vid redovisning och utbetalning till Sadelägaren/Säljaren.
b.Ridsadeln kan av Mäklaren självständigt beslutas att säljas till annat pris än avtalat dock skall
Sadelägaren/Säljaren oaktat försäljningspriset erhålla nettoredovisning enligt punkt a. ovan.
c. I det fall att Sadelägaren/Säljaren önskar utföra en ändring av priset enligt ovan punkt( a) kan de
endast ske genom skriftlig bekräftelse till Mäklaren som i så fall avgör om detta kan accepteras eller
ej. Mäklaren tillställer Sadelägaren/Säljaren skriftligt besked härom .
d.I den händelse Mäklaren skulle mottaga lägre bud från spekulant än begärt pris kan Mäklaren om
han finner priset skäligt återkomma till Sadelägaren/Säljaren med denna information till
Sadelägaren/Säljaren som då har beslutanderätt. Antages det budade priset har Mäklaren att
meddela spekulanten om detta.
3.MÄKLARPROVISION
När sadeln är såld utgår en Mäklarprovision på avtalat pris denna avdrages av Mäklaren i samband
med att redovisning sker till Sadelägaren/Säljaren.
Mäklarprovision uttages med 25 % på i avtalet övk.pris när detta uppgår till kr.8.000.- el. högre.

Minimiprovision utgör alltid kr.2.000.- vilken utgår när värdet understigande kr.8000.Dessutom tillkommer alltid en ändring och tillpassningskostnad med kr.800.4.MÄKLARENS ÅTAGANDEN
Det åligger Mäklaren att verka för en seriös hantering av försäljningen.Mäklaren har rätt att tillämpa
den försäljningsmetod han finner mest ändamånsenlig och som övrensstämmer med god
Mäklarsed.Mäklarens uppdrag innefattar upprättande av handlingar i samband med försäljning till
tredje part.Uppdraget innefattar också befogenhet för Mäklaren att mottaga likvid och skyldighet att
inom 20 dagar efter utförd avslutad försäljning redovisa slutavräkning till Sadelägaren/Säljaren
Mäklaren är medveten om att han jämte Sadelägaren/Säljaren har säljansvar enligt
konsumentköplagen.Det åligger Mäklaren att under hela avtalstiden eller intill slutredovisning sker
att hålla Sadelägarens/Säljarens produkter väl skyddade och under betryggande ansvar i härför
lämpliga lokaliteter.
5. SADELÄGARENS/SÄLJARENS ÅTAGANDEN
Sadelägaren/Säljaren skall uppvisa handlingar som styrker ägandet samt kvitto som styrker att sadeln
är betald.
Sadelägaren/Säljaren försäkrar att sadeln är funktionsduglig och ej är behäftad med fel eller brister
om ej annat särskilt anges.
Sadelägaren/Säljaren är ersättningsskyldig gentemot mäklaren för vad denne har erlagt till köparen
på grund av de fel samt för kostnader som Mäklaren haft för att åtgärda eller låta åtgärda felet.
Detta gäller dock inte om felet eller bristen uppkommit genom Mäklarens vållande.
I de fall att Sadelägaren/Säljaren önskar avbryta försäljningsavtalet i förtid debiteras denne en avgift
omfattande 12% på avtalat pris.
6. HANTERING
Sadelägaren/Säljaren är medveten om samt ger Mäklaren sitt tillstånd till att denne låter seriös
spekulant provrida sadeln före köp. Sadelägaren/Säljaren godkänner och är medveten om att slitage
dock i ringa omfattning kan ske i samband med provridning till trots att parterna är ytterst måna och
försiktiga i samband härmed. Även kortidsutlåning till spekulant medgives av Sadelägaren/Säljaren.
7.UTEBLIVEN FÖRMEDLING
I det fall sadeln inte finner köpare när ingånget avtal löpt ut kan om inte annat överenskommits
sadeln avhämtas hos oss eller om Sadelägaren/Säljaren istället väljer att vi skall sända sadeln per
postpaket i så fall utgår en avgift av kr.250.- vilket belopp Sadelägaren/Säljaren i samband härmed
insätter i förskott till Mäklarens bankkonto.
8.ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL AVTALET
Ändring och tillägg i detta avtal skall för att vara gällande upprättas skriftligen.

Ort…………………………….

…………………………………………………….
Sadelägare/Säljare

Datum…………………………

…………………………………………………
Mäklare

