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I. Ceny stanówki (netto + 8% VAT): 

 

1. YUCATAN /IRE/ - 5 000,00 zł, 

 klacze półkrwi - 2 500,00 zł, 

2. SHAKEEL /FR/ - 1 500,00  EURO 

3. VA BANK /IRE/ - 5 000,00 zł, 

4. ECOSSE /FR/ - 2 500,00 zł, 
 

1. Świadectwo zdrowia klaczy musi zostać dostarczone przed jej przybyciem na teren Stadniny. 

2. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakim na jej terenie może ulec wizytująca klacz i tym samych 

sugerowane jest ubezpieczenie swoich klaczy. 

3. Pobyt klaczy skierowanej do krycia ogierem w Stadninie będzie wiązał się z opłatami obowiązującymi w cenniku usług. 

4. Opłata za pensjonat będzie naliczana z góry za cały miesiąc począwszy od dnia przybycia klaczy do Stadniny bez względu na 

termin jej odbioru. Zwolniona z opłaty z góry jest klacz, która przebywa w pensjonacie Stadniny. Pozostałe opłaty będą  rozliczane 

z Właścicielem przed wydaniem klaczy ze Stadniny. 

5. Źrebność klaczy musi zostać potwierdzona przez weterynarza do dnia  01.10.2022 r. 

6. Płatność za krycie klaczy powinna być uregulowana do 31.10.2022 r. na podstawie faktury sprzedaży VAT. 

7. Świadectwo pokrycia zostaje wystawione dla każdej klaczy pokrytej przez ogiera i wydane do rąk Właściciela klaczy po 

uregulowaniu ustalonej płatności za krycie ogierem. 

 

II. Stawki za utrzymanie koni w pensjonacie (netto + 8% VAT): 

 

1. Ogiera - 40,00 zł za dobę, 

 2. Klaczy ze źrebięciem                                     - 44,00 zł za dobę, 

3. Klaczy bez źrebięcia                                       - 33,00 zł za dobę, 

 4. Roczniaka, odsadka i wałacha                     - 33,00 zł za dobę, 

 5. Odebranie porodu klaczy                             - 200,00 zł, 

 6. Obsługa stanówki                                          - 300,00 zł, 

 7. Badanie USG (każdorazowe)                        - 50,00 zł. 

  

1. Właściciel, który posiada w pensjonacie od 3 do 4  koni otrzyma rabat  w wysokości 10%, a powyżej 4 koni 15% rabatu. 

2. Rabat dotyczy wyłącznie opłat za dobowe utrzymanie koni. Pozostałe usługi pozostają w cenach regularnych. 

 

 

 

 
 

CENNIK USŁUG 
           obowiązujący w Stadninie Koni „KRASNE” Sp. z o.o.  

od 1 stycznia 2022 roku. 

 

mailto:sekretariat@stadninakrasne.com.pl

