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Hej och tack för din bokning!
Vi är mycket tacksamma för att du har valt att
betäcka med en av våra hingstar. Vi är också
tacksamma att du är en kallblodshjälte – med din
hjälp växer kallblodssporten och vi kan fortsätta
att tävla med dessa fantastiska hästar!
Har du valt att betäcka med varmblodshingsten
Hayden Hanover – då får vi gratulera till ett läckert
val. Du är en pionjär inom varmblodsaveln!
Här kommer några önskemål från
oss som är hingsthållare.
1) För dig med sto utan föl, så kallat singelsto, önskar vi
att du kommer tidigt på säsongen. Vi kommer igång 26
april och då ser vi gärna att dessa singelston kommer in i

avelsarbetet så tidigt som möjligt. Det bästa är att de står
på plats hos oss och att vi kan följa deras brunster på ett
bra vis. Vi har mycket erfaren veterinär i Anna Bonnevier
och hon finns på plats måndag, onsdag och fredag.
2) Betäck på plats hos oss. Då hingstarna kommer att
ha ett hårt tryck på sig under hela säsongen underlättar
det kraftigt då det krävs dubbelt så mycket sperma för en
”skickdos” jämfört med en ”hemmados”.
3) För de som väljer att ha sina ston på andra ställen än
hos oss önskar vi att beställning av sperma sker senast
kl. 10.00 måndag, onsdag och fredag. Vi skickar sperma
med Mats Hästtransporter AB. Använd gärna StudIT!!!

Väl mött och välkommen med ditt sto 2021.
Har du frågor?
Kontakta Fredrik ”Frasse” Fransson
070-308 06 65 eller info@monstertrav.se

Vi fakturerar skick utan påslag.
Bil: 650 kr + moms.
Flygfrakt: 850 kr + moms.
Expressfrakt: 1 300 kr + moms.
Norge-skick: Kontakta oss. Beroende på vart i Norge.
4) Vi tar ut en stations-/seminavgift för alla ston på
2 100 kr som täcker alla kostnader kring spermasamling, så
som spädningsvätska, packetering och vårt jobb kring skick.
Det är en engångskostnad som tas ut vid första skicket.
Därefter betalar du självkostnadspris på varje skick.
Observera att mottagarstation måste vara ansluten till Mats
Hästtransporters slinga eller lösa transport på egen hand.
Lycka till med ditt avelsarbete!

BOKNINGSKONTRAKT

BOKNINGSKONTRAKT | 2021
Sto:
Hingst:
Bokning:
Fölavgift:

!

Uppgifterna som är ifyllda via monstertrav.se gäller som bokningskontrakt.
Vill du ha en kopia på denna – skriv ut och fyll i dina uppgifter och skicka en
kopia till info@monstertrav.se eller 070-308 06 65

Stoägare (den som faktureras):.......................................................................................................................................
Kontaktperson:....................................................................................................................................................................................
Adress: ......................................................................................... ...............................................................................................................
Pers.nr./Org.nr:................................................................... Mobiltelefon:........................................................................

Tusen tack för ditt förtroende!

Denna bokning blir definitiv då vi erhållit bokningsavgift. Studera gällande branschöverenskommelser och de bestämmelser som är förknippade
med avelsverksamhet. Du bekräftar med Ditt mail (eller med underskrift av detta kontrakt) att Du accepterar dessa och villkor som följer.
Bokningsavgift återbetalas ej.
Kostnader utöver bokning och fölavgift för betäckning 2021
Skick-/stationsavgift Monster Trav: 2.100 kr – vårt arvode för arbetet och förbrukningsmaterial under säsongen; spermasamling,
spädningsvätska, paketering, seminering m.m. Gäller således även vid transportsperma till andra stationer. Engångskostnad per säsong.
Uppstallning: 140 kr / dygn singelsto, 160 kr / dygn sto med föl. Alla ston som behöver får egen hage!
Veterinär Anna Bonnevier: 2.100 kr. Alla säsongens ultraljuds- och dräktighetsundersökningar ingår. Engångskostnad. Ej vid transportsperma.
Transportsperma: Mats Hästtransporter AB till självkostnadspris. Faktureras av Monster Trav.
Betäckningssäsongen är mellan 26 april och 30 juli 2021. Transportsperma sänds till godkända mottagarstationer i mån av tillgång!
Vi rekomenderar att komma till Järvsö på vår station – läs mer på www.monstertrav.se

Önskas transportsperma: Ja [......] Nej [......] 


Ovan nämnda villkor godtages & bokningen bekräftas.

Beställning av transportsperma: 070-308 06 65 före kl. 10.00
Obs: NORGESKICK: Kontakta oss.
Järvsö 2021-01-01

Ort & datum:...........................................................................................................

Ort & datum:...........................................................................................................

..................................................................................................................................
Stoägare

..................................................................................................................................
Hingsthållare Fredrik Fransson, Monster Trav, Järvsö

