
SWB

Faktablad 2021
Zafferano (SWB) 1325

Hingsthållare

Namn 
Verbena AB

Adress 
Kommendörsgatan 8p, 114 48, Stockholm

Telefon 
0704330500

E-post 
verbenasemin@hotmail.com

Beställning av sperma

Beställ sperma från 
Gunnel Skeppstrand

Beställ senast 
11.00

Adress 
Lyngby 701, 247 99, Genarp

Hingst tillgänglig via 
TAI, FAI

Telefon / Fax 
0704330500   /

Samlingsdagar 
Måndag, Onsdag, Fredag

Hemsida för hingstinfo 
http:&#x2F;&#x2F;www.verbena.se

Övrigt om beställning  

Betäckningssäsongen

Säsongen börjar 
2021-04-01

Säsongen slutar 
2021-08-20

Verksam i tävling 
Nej

Tävlingsinformation 

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring 
Ingår

Beskrivning 
Fosterförsäkring hos Sveland Djurförsäkringar ingår vid betäckning med Zafferano. Stoet behöver inte vara försäkrat i Sveland för
erbjudandet. För mer info och aktivering av försäkringen kontakta Lottis Levin: lottis.levin@sveland.se, 070-601 10 53

Avgifter
Hingsthållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.  

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som
debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.  

Hingsthållaren debiterar följande avgifter:

Frakt: 750 SEK  + moms

Samling/Packning: 500 SEK  + moms

Språng: 2500 SEK  + moms

Dräktig (90dygn): 8500 SEK  + moms

Samling/packningsavgift 500 kr + moms en gång per säsong och sto.    Frakt över hela landet via Mats Hästtransporter AB:  750 kr + moms för
biltransport.   950 kr + moms för flygtransport.  Kontakta oss för prisuppgift vid expressleverans samma dag samt FAI.      Rabatter:  2000 kr rabatt: vid
placering i lägst MsvA dressyr, 145 hoppning  1000 kr rabatt ges till återkommande kunder dvs stoägare som tidigare betäckt med Zafferano  500 kr
rabatt: vid placering MvsB dressyr, 135 hoppning (Avd A), final i unghästchampionat,  500 kr ges i mängdrabatt from det andra dräktiga stoet      OBS!
Rabatter kan ej kombineras, och ges om stoägaren rapporterar om stoet är berättigat till rabatt i samband med anmälan på språngrulla.    För
fullständiga villkor och prisuppgifter se vår hemsida www.verbena.se


