1. Ostat P.R.E. hevosen




Myyjän tulee antaa sinulle hevosen passi sekä espanjankielinen omistustodistus (Carta de
Titularidad, CtD)
Älä maksa koko kauppasummaa, ennenkuin myyjä on antanut sinulle omistustodistuksen (CdT).
Omistustodistus on tärkein hevosen dokumentti, mikäli sillä ei sitä ole, voi uuden saaminen olla
todella vaikeaa

Miksi tehdä omistajanvaihdosilmoitus Ancceen?
Voit toki toimia hevosen passin kanssa, mutta jos haluat käyttää hevostasi jalostukseen ja merkitä
hevosesi varsat kantakirjaan tee omistajanvaihdos Ancceen.
Omistajanvaihdos tehdään toistaiseksi Ruotsin yhdistyksen kautta, FInpRen sivuilta löytyvät linkit
Ruotsin sivuilla oleviin lomakkeisiin.
2. Hae omistaja/jalostajakoodi.
Ancceen merkittävät omistajatiedot edellyttävät sitä, että omistajalla on rekisterikoodi. Sinun pitää
hankkia ensin omistaja- tai jalostajakoodi, mutta kumman valitset?
Omistajakoodi:
o et aio käyttää hevostasi jalostuksen tai se on ruuna
o et usko tulevaisuudessakaan hankkivasi jalostuksessa käytettävää P.R.E. oria tai tammaa
Jalostuskoodi:
o aiot käyttää uutta hevostasi jalostukseen
o aiot ehkä tulevaisuudessa hankkia P.R.E. oriin tai tamman jalostustarkoituksiin
2. Tee omistajanvaihdosilmoitus Ancceen
Mikäli sinulla ei vielä ole omistaja/jalostajakoodia voit hakea sen samalla kertaa, kun pyydät
omistajanvaihdospaperit Ruotsista. Täytä Ruotsin sivuilla lomakkeet niin sinulle lähetetään
paluupostissa antamiesi tietojen perusteella seuraavat esitäytetyt lomakkeet:
1. International application for service/619,
619 koodi tarkoittaa, että anot omistajanvaihdosta
2. International application for service/700 tai 800
700 koodi tarkoittaa, että anot jalostajakoodia
800 koodi tarkoittaa, että anot omistajakoodia
3. Application for breeder/horse owner code
Tällä lomakkeella ilmoitat jalostustoimintasi tiedot, esimerkiksi nimen, millä toimit. Huomaa,
että myös omistajakoodin ottavat henkilöt nimeävät jotenkin toimintansa, vaikkei jalostusta
tekisikään. Jos sinulla on oma
kasvattajamerkki (brand) voit toimittaa sen
jpg.kuvatiedostona Ancceen.
4. Lasku, johon on kirjattu pyytämäsi toimenpiteet

3. Lomakkeiden toimittaminen Ruotsiin
3.1. Tulosta asiakirjat paperille
3.2. Tarkista asiakirjojen tietojen oikeellisuus - omat tietosi
Mikäli asiakirjoissa on virheitä, korjaa ne selkeästi kynällä lomakkeeseen. Jos haluat vielä
muuttaa kasvattajanimeäsi, tee se solun yläpuolelle selkeästi kynällä.
3.3. ja tee niihin seuraavat merkinnät ja ota seuraavat valokopiot:



Allekirjoita paperit 1 - 3
Lisää sotu-tunnuksesi lomakkeen 3. oikeaan yläreunaan (ID Number)





Ota valokopio passistasi tai muusta henkilökortistasi
Ota valokopio hevosta koskevasta kauppakirjasta
Maksa lasku,
Plusgirot 105 71 Stockholm
IBAN: SE39 9500 0099 6034 1775 8129
BIC: NDEASESS
Huom! sinulta ei kuulu veloittaa pankin toimitusmaksua!
Viitenumero on laskun ensimmäisessä solussa ja muotoa Referens: joku numero_SINUN
NIMESI

4. Paperit postiin
Laita kirjekuoreen kaikki edellämainitut asiakirjat, sekä hevosen omistajakortti/Carta de Titularidad.
(Huom! Jos sinulla ei ole CdT korttia, katso ohjetta alla.) Lähetä asiakirjat KIRJATTUNA osoitteeseen
Jane Fredin
Talbystrand 8
152 50 Södertälje/SVERIGE
Huomaa, että sinun ei kuulu maksaa pankin toimitusmaksua!
5. Carta de Titularidad
Uusissa asiakirjoissa ko. kortti on passin yhteydessä, jolloin se täytyy irrottaa passista, kun lähetät
sen omistajanvaihdospostin mukana Ruotsiin. Vanhanmalliset asiakirjat passi ja pahvinen CtD
kortti, ovat erilliset. Älä koskaan lähetä hevosen passia mihinkään!
Ennen vuotta 2007 syntyneillä hevosilla ei välttämättä ole CtD:tä. Voit tarkistaa asian Anccesta

Jos kortti on (Si) sinun kuuluu saada se kaupan teon yhteydessä. Mikäli hevosella ei ole korttia, se
saa sen omistajanvaihdoksen yhteydessä ja sen jälkeen sillä on se.

