
GRANDE LEILÃO DE COBERTURAS DO RAIA LEVE 2020 

XVI Leilão de Coberturas do RAIA LEVE  

20 a 27 de maio de 2020 

 

Regulamento : 

1) os lances deverão ser feitos por meio do site HORSE SALES, sendo que os lances recebidos pelo 
site HORSE SALES deverão ter sempre o "retorno de recebimento" por e-mail para serem 
considerados validados; 

2) o lance vencedor será o da maior oferta que tiver sido apresentada até o término do leilão, o que 
acontecerá às 22 h do dia 27 de maio de 2020; 

2.1) o encerramento do leilão às 22 h do dia 27 de maio de 2020 se dará de forma automática pelo 
site HORSE SALES 

3) o valor mínimo da parcela inicial será de R$ 50,00; 

4) serão aceitos lances superiores em R$ 25,00 aos anteriores; 

5) os lances serão apregoados pelo valor de cada parcela, sendo o valor total da cobertura calculado 
através de 10 (DEZ) PARCELAS; 

6) à medida em que os lances forem confirmados serão imediatamente registrados e informados no 
RAIA LEVE; 

7) os compradores poderão pagar as coberturas em até 10 vezes sem juros, ou à vista, com desconto 
de 6% (seis por cento). No caso de pagamento à vista, a parcela única vencerá no dia 01/06/2020 e 
no caso de parcelamento, a primeira parcela vencerá no dia 29/05/2020 e as demais a cada 30 dias; 

7.1) a cobertura cujo valor total for igual ou inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) deve, 
necessariamente, ser paga à vista, gozando do desconto mencionado 

8) as coberturas cedidas, serão de uso exclusivo na monta 2020, e a todo risco; 

9) O comprador da cobertura deverá se sujeitar às normas de cada haras depositário, tanto no que diz 
respeito ao alojamento dos garanhões, como na condição da reprodutora a ser servida; 

10) As coberturas deverão ser utilizadas em éguas Puro-Sangue Inglês de corrida, e para uso em 
temporada Sul-Americana. 

 

 


