Obchodní podmínky- Hřebčín Sprehe
Náš hřebčín je uznán jako EU- inseminační stanice.
Naši hřebci jsou nabízeni k inseminaci čerstvým nebo hluboko zmrazeným spermatem. V případě,
že některý z hřebců ze závažných důvodů (závodní nasazení, nemoc) nebude k dispozici, může být,
pokud je to možné, použito zmrazené sperma nebo podle přání zákazníka vybrán jiný hřebec z naší
nabídky. Nárok na vrácení celého nebo části připouštěcího poplatku není možný.
Od dubna do července jsou k dispozici od hřebců vždy dvě dávky spermatu na jeden cyklus říje.
Připouštěcí lístky jsou od začátku připouštěcí sezóny založeny u nás (nikoliv u veterináře).
Objednání semene je možné denně od 7 do 18h. Pro odeslání dávky ještě ten den je nutné objednat
telefonicky nebo faxem nejpozději do 9h. V neděli a v pondělí pouze osobní odběr nebo je možnost
vyzvednutí zásilky se spermatem na nádraží v Drážďanech. Od úterý do soboty přímé doručení k
chovateli.
Objednávka musí obsahovat následující:
− jméno a adresa vlastníka klisny/objednávajícího včetně tel. čísla a fax čísla
− kompletní doručovací adresu
− údaje o klisně (jméno, původ, životní číslo, věk)
− chovatelský svaz, u kterého bude připouštění hlášeno
− požadovaný hřebec
− doklad o uhrazení připouštěcího poplatku
Pokud objednávka nebude obsahovat všechny požadované údaje, nebude možné bohužel dávku
semene poslat.
Reklamace (semeno, dodávka) jsou obecně možné jen v den doručení.
Připouštěcí stanice je zodpovědná pouze za hrubou nedbalost.
Připouštěcí poplatky a poplatky za ustájení jsou konečné ceny vč. daně.
Slevy pro chovatele Českého teplokrevníka činí 35% na hřebce Cashmoaker, Carlucci, Chico
´s Boy, Lantino a Fürst Wilhelm. Slevy pro chovatele z ČR chovající v jiné plemenné knize je
10%. V případě více klisen nutná dohoda se zástupcem hřebčína p. Lacinou.
Pro posílání do České republiky platí následující:
1. čerstvé nebo hluboko zmrazené sperma musí být zaplaceno dopředu
2. náklady na poslání spermatu hradí vlastník klisny
3. vlastník hřebce je povinen při odeslání spermatu do zahraničí přiložit veterinární atest.
Náklady nese taktéž vlastník klisny.
Informace o cenách doručení kontejnerů do ČR na tel: +420728436100
Klisny, které nezůstanou březí, budou v následujícím roce platit 50% připouštěcího poplatku (v
dané cenové kategorii). Pokud nebude v tomto případě doloženo potvrzení od veterináře do 1.12.,
není zápočet bohužel možný.
Připouštěcí sezóna: leden až 31. červenec

Pro více informací a poradenství s výběrem vhodného hřebce volejte p. Lacinu: +420728436100
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