
 

KÖPEAVTAL - TÄVLINGSRÄTT 
 

Mellan Menhammar Stuteri AB, org.nr. 556283-7491, 178 90 EKERÖ, tel. 08-772 05 16, fax. 

08-560 230 32, nedan kallat Menhammar och Köparen, org. nr                            ,  

Adress, Postnummer Ort, Telefon, nedan kallat Köparen, har följande avtal träffats: 

 

1. Menhammar säljer till Köparen tävlingsrätten i varmblodiga travstoet  

FURSTINNAN GRACE, nedan kallat stoet, reg. nr:20-1113 , född 2020 e. Brillantissime u. 

Your Highness.  

 

2. Köpeskillingen utgör SEK   :- + moms = TOTALT SEK :-. 

 

3. Köparen har stoet i svensk professionell träning om inget annat överenskommes med 

Menhammar. 

  

4. Efter stoets avslutade tävlingskarriär, dock senast år-12-01 (det vill säga efter 

femårssäsongen) återgår hon till Menhammar för avelsändamål och har därmed avslutat sin 

tävlingskarriär. 

 

5. Om stoet bedöms fortsatt ha mycket goda tävlingsförutsättningar efter avslutad femårssäsong 

kan dock Menhammar och Köparen avtala om fortsatt tävlingsverksamhet, till exempel 

genom att Köparen fortsättningsvis leasar stoet för tävlingsändamål. Menhammar äger inte 

rätt att ingå motsvarande avtal med annan part om inte Köparens så godkänner. 

 

6. Stoet säljs i befintligt skick och enligt de auktionsvillkor som anges för Menhammar 

OnlineSales 2021.  

 

7. Stoet livförsäkras för egen del av Menhammar och på Menhammars bekostnad minst till dess 

stoet är betalt. Väljer Menhammar att även fortsatt hålla stoet livförsäkrat skall detta meddelas 

Köparen. Köparen äger rätt att för egen del och på egen bekostnad tilläggsförsäkra stoet under 

tränings- och tävlingskarriären. 

 

8. Det är Köparen förbjudet att överlåta, utbyta, pantsätta eller på annat sätt avhända sig stoet 

under tävlingskarriären.  

 

9. Köparen står fr.o.m. denna dag till dess att stoet är återlämnat till Menhammar, risken för stoet 

samt för alla kostnader för henne - utöver vad som stadgas i detta avtal - samt för skada som 

må drabba den jämte för skada som hon kan komma att förorsaka Menhammar eller tredje 

man. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren tagit var sitt. 

 

 

Ekerö, 2021-07-12 

 

MENHAMMAR STUTERI AB                       KÖPAREN 

 

 

........................................................ ......................................................... 

Margareta Wallenius-Kleberg Firmatecknare, namn 


