
SWB

Faktablad 2022
Clarimo 95403

Hingsthållare

Namn 
Hippo Essentia AB

Adress 
Norregårdsvägen 86, 233 76, Klågerup

Telefon 
040-481058, 070-6007448

E-post 
info@hippoessentia.se

Beställning av sperma

Beställ sperma från 
Hippo Essentia

Beställ senast 
kl 9.00

Adress 
Norregårdsvägen 86, 233 76, Klågerup

Hingst tillgänglig via 
TAI, FAI

Telefon / Fax 
070-6007448  /

Samlingsdagar 
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag, Söndag

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

Övrigt om beställning  
Man tappar Clarimo alla dagar. Vi skickar även på torsdag och söndag med post och det är
framme dagen efter. Ring 070-6007448. Byte av hingst går bra. Registrerade Holsteinerston
erhåller rabatt.    All fakturering är i svenska kronor. Också moms som är avdragsgill i Sverige.
Veterinäravgift  ingår i samling och packningsavgift   Frakt gäller hela landet enligt DHL standard.
Dock kan det bli dyrare på fredagar och helger   Spermatransportavgift gäller inte "helgskick".
Kontakta oss om du är osäker 070-6007448. Byte av hingst möjligt.   Språngavgiften inkluderar
semin hela säsongen.   Kursen för Euro är Forexs kurs på faktureringsdagen

Betäckningssäsongen

Säsongen börjar 
2022-03-20

Säsongen slutar 
2022-08-15

Verksam i tävling 
Nej

Tävlingsinformation 

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring 
Ingår ej

Beskrivning 

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: 90 EURO  + moms

Samling/Packning: 40 EURO  + moms

Språng: 350 EURO  + moms

Dräktig
(45dygn): 1350 EURO  + moms

Man tappar Clarimo alla dagar. Vi skickar även på torsdag och söndag med post och det är framme dagen efter. 070-6007448. Byte av hingst går bra.
Registrerade Holsteinermedlemmar erhåller rabatt.    All fakturering är i svenska kronor. Också moms som är avdragsgill i Sverige.   Veterinäravgift ingår
i  packnings- och samlingsavgift .  Frakt gäller hela landet enligt DHL standard. Dock kan det bli dyrare på fredagar och helger   Spermatransportavgift
gäller inte "helgskick".   Kontakta oss om du är osäker 070-6007448. Byte av hingst möjligt.   Språngavgiften inkluderar semin hela säsongen.   Kursen
för Euro är Forexs kurs på faktureringsdagen


