
PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI ORAZ POTWIERDZENIE  

AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU, A NASTĘPNIE ODESŁANIE DOKUMENTU NA ADRES 

MAILOWY: stacjaogierowvln@gmail.com. 

W TYTULE MAILA PODAJĄC IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA ORAZ IMIĘ KLACZY. 

ZAMAWIAM NASIENIE OGIERA:
Data 
inseminacji

DANE WŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko właściciela klaczy:

Adres:

Email:

Telefon kontaktowy:

DANE KLACZY:

Imię klaczy:

Numer identyfikacyjny klaczy:

Rasa: Maść:

Data urodzenia:

RODOWÓD KLACZY:

Imię ojca:

Numer identyfikacyjny ojca:

Imię ojca: Imię matki:

Imię matki:

Numer identyfikacyjny matki:

Imię ojca: Imię matki:

Proszę o wystawienie świadectwa: AES PZHK
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NASIENIA DLA KLACZY  
WRAZ Z REGULAMINEM STANÓWKI 

STACJA OGIERÓW VERSO LA NATURA 
WARNIK 29 

72-001 KOŁBASKOWO 
TEL. 608636696



I. SEZON ZAMAWIANIA NASIENIA: 
1. Początek sezonu - 14.02.2022 

2. Koniec sezonu - 31.08.2022 

3. Pobieranie nasienia odbywa się od poniedziałku do soboty, na życzenie klienta po wcześniejszym poinformowaniu Stacji (z wyprzedzeniem 

conajmniej pięciu dni ) istnieje możliwość wysyłki nasienia również w niedziele oraz święta. 

II. WARUNKI FINANSOWE: 
1. Nasienie wszystkich ogierów z naszej oferty jest w tej samej cenie. 

Zamawiający wpłaca kwotę 2500 zł brutto przed pobraniem nasienia, kwota ta zawiera: 

A. „Bezzwrotną I Ratę” w wysokości 1000 zł brutto (pierwsze pobranie i wysyłka nasienia jest ujęta już w tej kwocie) 

B. „Kaucję Zwrotną” w wysokości 1500 zł brutto (Zamawiający ma obowiązek potwierdzić źrebność swojej klaczy do „terminu ostatecznego 

zamawiania świadectw”, tj. 6.11.2022 w przypadku świadectw krycia PZHK, a w przypadku świadectw krycia AES do 30.11.2022. Jeżeli 

zamawiający nie dopilnuje tego obowiązku to po tych terminach w zależności od preferowanego świadectwa nasza Stacja będzie 

pobierać dodatkową opłatę 500 zł brutto za wydanie świadectwa po terminie. 

III. WARUNKI ZWROTU KAUCJI: 
1. Jeżeli zamawiający nie potwierdzi źrebności klaczy w terminach ostatecznych podanych powyżej, kaucja zostanie zwrócona na konto 

zamawiającego automatycznie. 

2. Jeżeli klacz utraci ciążę przed terminem ostatecznym zamawiania świadectw, zamawiający otrzymuje kaucję zwrotną, jeżeli klacz utraci ciążę po 

tym terminie kaucja nie jest zwracana, ale w kolejnym sezonie, zamawiający zwolniony jest z wpłaty pierwszej raty. Przy zamówieniu 

pokrywa tylko koszty pobrania i dystrybucji nasienia (350 zł brutto), oraz wpłaca zwrotną kaucję. 

3. W przypadku gdy właściciel klaczy nie potwierdzi źrebności do terminu ostatecznego wydawania świadectw krycia, a klacz będzie źrebna i kaucja 

zostanie zwrócona przez Stację, za wydanie świadectwa po terminie Stacja pobiera dodatkową opłatę w wysokości 500 zł brutto. 

IV. ZAMÓWIENIE NASIENIA 
1. Zamówienia nasienia dokonujemy drogą mailową, proszę pamiętać, że warunkiem koniecznym do spełnienia przed wysyłką nasienia jest 

przesłanie dokumentu:  „FORMULARZ ZAMÓWIENIA NASIENIA DLA KLACZY WRAZ Z REGULAMINEM STANÓWKI” zawierającego 

wymagane dane + potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Stacji oraz dowód wpłaty przesłane mailowo conajmniej jeden dzień 

przed planowaną inseminacją. 

2. Prosimy o poinformowanie nas w formularzu zamówienia nasienia o planowanej dacie inseminacji, oraz o kontakt telefoniczny dzień lub dwa 

przed terminem wysyłki.  

3. Celem potwierdzenia zamówienia nasienia należy przesłać mailem:  

A. Potwierdzenie przedpłaty 2500 zł brutto, czyli sumy opłaty bezzwrotnej 1000 zł brutto + określonej kwoty kaucji zwrotnej 1500 zł. 

Opłata bezzwrotna obejmuje pierwszą ratę za nasienie (ponieważ nasze ogiery oddając świeże nasienie każdorazowo 

ryzykują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu), oraz pobranie nasienia wraz z dystrybucją (pobranie nasienia to oplata dla 

weterynarza, a dystrybucja to dowóz przesyłki na dworzec lub do punktu kurierskiego oraz koszt wysyłki). Na podstawie 

wpłaty zamawiającemu zostanie przesłana mailowo faktura, jeżeli zamawiający chce dokonać wpłaty na podstawie faktury, 

musi przesłać taką informację 5 dni wcześniej na maila Stacji Ogierów VLN. 

B. Formularz inseminacji. Dokument do pobrania poniżej, a na życzenie klienta wysyłamy go również mailowo.  

C. Kontenery transportowe będące własnością stacji ogierów Verso La Natura, należy odesłać z powrotem do stacji, w ciągu siedmiu 

dni kalendarzowych od ich otrzymania. W przeciwnym razie po upływie tego terminu zamawiający zostanie obciążony kwotą 

100 zł brutto za niedostarczenie kontenera. 

4. Stacja ogierów  Verso La Natura  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nasienia w transporcie, opóźnienia w dostawie względem 

prognozowanego czasu doręczenia, zagubienie przesyłki. Reklamacje należy składać jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu przesyłki.  
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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STACJI OGIERÓW 

VERSO LA NATURA



 

V. KOLEJNA DAWKA NASIENIA: 
1. Przy zamówieniu kolejnej dawki nasienia dla tej samej klaczy w przypadku braku źrebności po pierwszej dawce obowiązuje podobna procedura. 

Należy wysłać mailem „FORMULARZ ZAMÓWIENIA KOLEJNEJ DAWKI NASIENIA DLA KLACZY” razem z potwierdzeniem przelewu 

na 350 zł brutto, a następnie dokonać zamówienia telefonicznie. 

2. W danym sezonie rozpłodowym po wpłaceniu kwoty odpowiadającej wartości nasienia istnieje możliwość podjęcia 4 prób dla klaczy, dla której 

ma być przeznaczone nasienie. Po wcześniejszym ustaleniu ze Stacją istnieje możliwość zmiany ogiera oraz zmiany inseminowanej 

klaczy, w tym przypadku należy zgłosić to droga mailową a w przypadku zmiany klaczy należy przesłać nowy „FORMULARZ 

ZAMÓWIENIA NASIENIA DLA KLACZY…” 

VI. NASIENIE MROŻONE: 
1. W przypadku nasienia mrożonego opłata jest jednorazowa - 1000 zł brutto po potwierdzeniu źrebności, dawka przesyłana hodowcy to 8 słomek 

nasienia mrożonego, istnieje możliwość zużycia pozostałego nasienia dla innej klaczy. W przypadku zaźrebienia drugiej klaczy dopłata 

wyniesie 50% ceny zgodnie z cennikiem. 

2. Jedynym warunkiem finansowym przed wysyłką nasienia mrożonego jest wpłata 2100 zł brutto (na tę wpłatę składa się kaucja zwrotna 2000 zł za 

wypożyczenie kontenera do transportowania nasienia wypełnionego azotem oraz wysyłka o wartości 100 zł brutto) 

3. W przypadku nasienia mrożonego Stacja Ogierów umożliwia przesłanie własnego kontenera po wcześniejszych ustaleniach. Wówczas pobierana 

jest opłata w wysokości 100 zł brutto za wysyłkę nasienia. W przypadku użycia prywatnego pojemnika stacja ogierów VLN nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za jego utratę lub uszkodzenie. 

VII. Program rabatowy: 
1. Dla naszych klientów, którzy kryją conajmniej 2 klacze w danym sezonie przewidzieliśmy rabaty, które dotyczą Kaucji zwrotnej, czyli kwoty 1500 

zł brutto. Jeżeli po terminie ostatecznym wydawania świadectw , kilka klaczy jednego hodowcy będzie źrebnych, przysługuje mu rabat 

udzielany na poniższych warunkach, kwota rabatu zwracana będzie hodowcy bo „ostatecznym terminie wydawania świadectw” 

2. Rabaty: 

A. Dla dwóch klaczy rabat 10% 

B. Dla trzech klaczy rabat 20% 

C. Dla czterech klaczy rabat 25% 

D. Dla pięciu i więcej klaczy rabat 30% 

VIII. DANE STACJI OGIERÓW VLN 
1. Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy: 

•   stacjaogierowvln@gmail.com 

2. Kontakt telefoniczny w sprawie zamawiania nasienia oraz pomocy przy doborze ogiera: 

•   Natalia Czernik - 608 636 696 

3. Weterynarze odpowiedzialni za pobieranie nasienia w naszej Stacji: 

• Lek. Wet. Paulina Landsberg 

• Lek. Wet. Aleksandra Słomkowska 

4. Adres do zwrotu kontenerów transportowych oraz do osobistego odbioru nasienia: 

Stacja Ogierów Verso La Natura 

Warnik 29 

72-001 Kołbaskowo 

5. Dane do przelewu: 

NC-HORSES Natalia Czernik 
Wronia 14 
71-221 Bezrzecze 
ING Bank Śląski - Nr Konta 22 1050 1559 1000 0092 4628 6430 

Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu i potwierdzenie akceptacji warunków w nim zawartych: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią regulaminu i akceptuję zawarte w nim warunki.

 z 3 3

mailto:stacjaogierowvln@gmail.com

