REGULAMIN STANÓWKI NA ROK 2015
Sezon rozpłodowy rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 30 sierpnia 2015 roku./ późniejsze
terminy tylko na indywidualne zapytania/
Podane poniżej ceny stanówki będą pobierane tylko w przypadku skutecznego zaźrebienia
klaczy, po stwierdzeniu źrebności. Przed wysyłką nasienia pobierana będzie natomiast
jednorazowa, bezzwrotna opłata wstępna w kwocie 250 PLN + VAT od każdej klaczy.
Wcześniej pobierana będzie także opłata 100 PLN za każdorazowe pobranie porcji nasienia
świeżego.
Warunkiem wysyłki świeżego nasienia jest uregulowanie płatności / opłata wstępna + opłata
za pobranie i wysyłkę nasienia / oraz przesłanie na adres e-mail umowy stanówki klaczy.
Jeżeli klacz nie zostanie źrebna, właściciel ponosi wyłącznie koszty pobrania i wysyłki
nasienia przy kolejnych zamówieniach nasienia.
Zamówienie nasienia prosimy zgłosić na min. dwa dni przed planowanym terminem. Odbiór
nasienia możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu./tel.602 308 961/
RABATY. Przy kryciu dwóch klaczy rabat 15 %, trzech klaczy 20%, czterech i więcej klaczy
25%.
Uregulowanie należności finansowych za nasienie (kwota główna minus opłata wstępna 250
PLN) musi nastąpić po stwierdzeniu źrebności w innym przypadku zastrzegamy sobie
możliwość nie wydania świadectwa krycia.
W przypadku nie dostarczenia danych potrzebnych do wystawienia świadectwa krycia, oraz
braku zapłaty do końca października 2015 roku, zostanie naliczona kara w wysokości 10zł za
każdy dzień spóźnienia, licząc od dnia 01.11. 2015 roku.
Ceny stanówki nie zawierają kosztów obsługi weterynaryjnej ani kosztów pobytu klaczy
(pensjonat 25 PLN za dobę).
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek Vat.(8%).
Przelewy za nasienie, jego pobieranie oraz wysyłkę prosimy wysyłać na następujące konto
bankowe: 02 1240 4940 1111 0000 5497 0285
Zgłoszenie klaczy na stanówkę, lub zamówienie świeżego nasienia oznacza zaakceptowanie
powyższych warunków regulaminu.
Pojemniki na nasienie prosimy zwracać na adres:
Gospodarstwo Rolne Zbigniew Kostrzewski
Krzywopłoty, ul. Hardego dz. 47
32-310 Klucze
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.
Umowa stanówki klaczy: umowa_stanowka_klaczy.pdf

Cena nasienia ogierów:
HIPPICA ANDIAMO
HIPPICA KOH I NOOR

250 + 1 000 zł netto plus 8% Vat
250 + 1 250 zł netto plus 8% Vat

