Semineringsavtal 2021
STO…………………………………........................................................................................................................................................
Reg nr………………...................................................Född…………..........................Färg………………............................................
Hingst……………………………........................................Beställs från……………………...….......................Tel………………….........
Fölat i år?……..…När……...............Sto/Hingst……............Antal tidigare föl…...........Senaste fölning………......................
Har stoet eller fölet varit sjukt eller behandlat……………………………………………...............................................................
Tidigare gynekologiska problem………………………………………………………………..................................................................
Har ditt sto haft fång……....Avmaskad senast och med vad……………………………….........................................................
Stelkrampsvaccinerad?………...När senast……………...............................................................................................................
Är stoet och fölet försäkrat……………….Vilket bolag…………………………………….................................................................
Övriga uppgifter:…………………………………….............................................................................................................................
.....……………………………………........................................................................................................................................................

Semin och stationsavgifter:
Semin färsk TAI 4000kr och semin med fryst FAI 7000kr, i det priset ingår förutom undersökningar vid semin
även tre dräktighetsundersökningar. Gäller för tre brunster.
Om stoet ej blir dräktig och du väljer att fortsätta, tillkommer en ny avgift på 500kr/brunst.
Uppstallning: Singelsto 145kr/dygn.
Sto med föl 155kr/dygn.
Övriga kostnader som kan tillkomma är tex bakterieprov, behandlingar, medicin, caslic, avmaskning, hovvård mm.
Alla avgifter exklusive moms.

Detta bör göras innan du kommer med ditt sto:
•
•
•
•

Ta av bakskorna på ditt sto.
Märk stoets grimma med hennes namn.
Hbl: Anmäl ditt sto på språngrulla.se samt läs hingstens faktablad noga.
Vbl: Skickat in underskrivet bokningskontrakt till hingsthållaren.

Ansvarsförbindelse:
Stoet med eventuellt föl uppstallas på ägarens egen risk. Stuteriet ansvarar sålunda ej om sto eller föl kommer till skada under vistelsen på stuteriet. Ägaren intygar att så vitt han/hon känner till, att stoet eller fölet
de senaste tre veckorna ej visat tecken på smittsam sjukdom och ej heller varit uppstallad i stall där sjuka
hästar och smittsam sjukdom förekommit. Om stoet eller fölet skulle behöva veterinärvård och medicinsk behandling tillåter ägaren att detta ombesörjs av stuteriet och därmed godtar ägaren kostnaderna för behandling och vård. Stoägaren delegerar till stationen att ta beslut om eventuella behandlingar etc som veterinären
anser behövas för att förbättra stoets chanser att bli dräktig och godtar därmed eventuella uppkomna kostnader för detta. Betalning sker mot faktura med 10 dagars kredit. Vi arbetar enligt branschrekommendation,
se www.hingsthallarna.se Vi garanterar inte att din häst blir dräktig.
Ägare/Betalningsansvarig…………………………………................................................Person/Org nr………………..................
Adress…………………………………….........................................Postnr…………..............Ort………………………………...................
Telefon vi alltid kan nå er på………………………………………………E-post...............................................................................
Ort och datum						

Underskrift Ägare/Ställföreträdare

...............................................................................

...........................................................................................

STUTERI PWR
Svarthults Gård
57474 Ramkvilla

tel: 0709 50 00 56
e-post: pernilla@stuteripwr.nu
www.stuteripwr.nu

