
SWB

Faktablad 2023
Hotlix (SWB) 9522

Hingsthållare

Namn 
Ale Ridsport

Adress 
Starrkärr 103, 446 95, Älvängen

Telefon 
0707906175, 0303-742830, 0708-301759, 0709-484946

E-post 
ekonomi@aleridsport.se

Beställning av sperma

Beställ sperma från 
Ale Ridsport

Beställ senast 
10:00

Adress 
Starrkärr, 103, 44695, Älvängen

Hingst tillgänglig via 
FAI, N

Telefon / Fax 
Lydia 0707906175  /

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

Hemsida för hingstinfo 
http:&#x2F;&#x2F;https:&#x2F;&#x2F;www.aleridsport.se&#x2F;start&#x2F;6506-hotlix-
swb-
9522.html?adtoken=98cad4975ab5a7732d41bc4a561db514&ad=products&id_employee=3
&preview=1

Övrigt om beställning  
För fryst (FAI), kontakta Lydia

Betäckningssäsongen

Säsongen börjar 
2023-05-01

Säsongen slutar 
2023-08-15

Verksam i tävling 
Ja

Tävlingsinformation 
För info kontakta Lydia på +46707906175

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:

Alternativ 1 REKOMMENDERAS

Språng: 2500 SEK

Dräktig
(45dygn): 7500 SEK

Alternativ 2 Levande föl

Språng: 2500 SEK

Levande föl: 14000 SEK

Hotlix verkar via naturlig betäckning år 2023. Vill man köpa strån (FAI) kontakta Lydia.  Ni kan välja att lämna stoet hos oss, kontakta Lydia för mer info
eller se hemsida för priser.    Alternativ 1 - 45 dygns dräktighet (REKOMMENDERAS)  Är stoet inte dräktigt vid 45 dygn ska ett veterinärintyg efter
dräktighetsundersökning skickas till lydia@aleridsport.se SENAST 45:e dygnet.  Är stoet kollat försent, dvs. 46:e dygnet eller senare, och då ej dräktig,
så faktureras man dräktighetsavgift och är betalningsskyldig.  Vi rekommenderar detta alternativet då ni alltid kan "Foster och föl"-försäkra vid 45 dygn
eller tidigare. Kolla med ditt försäkringsbolag.    Alternativ 2 - Levande föl  Levande föl är ett föl som är fött friskt och är livsdugligt efter 24h. Är fölet
dödfött eller dör inom 24h ska ett veterinärintyg skickas in till lydia@aleridsport.se   Vid levande föl faktureras du vid beräknat datum för fölning. Fakturan



ska betalas inom 30 dagar. Har fölet inte kommit vid det tillfället ska ni kontakta oss innan fakturan förfaller för att förlänga fakturan.    RÄNTEFRI
AVBETALNING  Vi erbjuder alla kunder upp till 24 månaders räntefri avbetalning genom Resursbank, efter godkänd kreditbedömning. Kontakta oss för
mer information    Erbjudande 2023!  -50% rabatt på dräktighetsavgift 45 dygn  till ston som gått svår hoppning felfritt eller med placering!  -1000 kr
rabatt på dräktighetsavgift 45 dygn till elitston eller ston som erhållit Diplom i hoppning vid unghästtest.  -1000 kr rabatt dräktighetsavgift 45 dygn till ston
som lämnat avkomma i 150 hoppning.  -Mängdrabatt, vid fler än ett sto: Kontakta oss för offert.  Observera att ovanstående rabatter gäller
dräktighetsavgift och ej levande fölavgift. Vid försenad betalning utgår ev. rabatter. Dröjsmålsavgifter samt dröjsmålsränta tillkommer.  Har du ett högt
meriterat sto som inte matchar ovan nämnda kriterier, kontakta oss för bedömning och offert.  Kontakta oss innan bokning för att ta del av rabatten.
lydia@aleridsport.se  Hjärtligt välkomna med ert sto!


