Rabatter försäkringar mm
FLER-STORABATT
Vi lämnar rabatt på dräktighetsavgiften om du betäcker 2 eller fler ston med våra hingstar
Av naturliga skäl har vi mer utrymme att ge dig rabatt på våra hemma hingstar och när du
seminerar ditt sto på Eklunda
Hör av dig om fler-sto rabatt så försöker vi hitta bästa möjliga lösning utifrån ditt hingstval.
ENSTO LICENS på de hingstar där enstolicens kan lösas (kontakta oss för info) hos ASVH har vi
reducerat med 1000:-exkl moms på 90 d avgiften i prislistan.
BOKNING ÖPPET HUS
Vi ger 500 kronor i rabatt på dräktighet till alla som bokar hingst på vårt öppet hus
RABATT OM DU INTE FÅR NÅGOT FÖL
Om ditt sto kastar eller om du ej får ett levande föl efter att du betalt alla avgifter försöker vi hjälpa
till på bästa sätt för att kunna seminera om stoet med samma eller annan hingst till reducerat pris
Kontakta oss för mer info. Om stoet ej blir dräktigt får du rabatt på språngavgiften kommande
säsong. Kontakta oss för mer info.
STON SOM PÅBÖRJAS SENT PÅ SÄSONGEN
Ston som påbörjas efter 25 juli kan tillgodoräkna sig hela språngavgiften även första brunsten
kommande år om de ej blir dräktiga år ett.
FOSTER OCH FÖL FÖRSÄKRING MED VETERINÄR VÅRD
Vi kan hjälpa dig att teckna marknadens bästa foster & fölförsäkring i Agria! den går att teckna
redan fom 40 dagars konstaterad dräktighet!
Ett jätte bra skydd för att täcka dina utlagda pengar om något händer under dräktigheten den gäller
fram tills fölet är 30 dagar gammalt.
Agria är enda bolaget som även bakat in en A1 veterinärvård i sin foster & fölförsäkring, den ger ditt
föl bästa veterinärvårdskydd från att den föds till den är 30 dagar detta kan sedan förlängas livet ut
även om fölet är/blir sjuk eller skadad på något sätt utan att den får karens eller reservationer.
Alla som åkt med ett sjukt oförsäkrat föl till veterinär eller klinik vet att det kan kosta stora pengar så
vi rekommenderar alla att teckna denna försäkring åtminstone i minimipremie för att komma åt
veterinärvården. Ring Lena för mer info och pris. 0705785862

