
Stajnia Bonin - warunki sprzedaży nasienia w sezonie 2022  

I Sezon 2022  
Sezon rozpoczyna się 15 lutego 2022, a kończy 31 lipca 2022 r.  

II Zamawianie nasienia  

Telefonicznie pod nr 607 309 766 Przed zamówieniem prosimy o przesłanie danych klaczy i 
właściciela (wraz z adresem do korespondencji) na adres boninogiery@gmail.com  

III Płatność za nasienie  
Płatność z góry, przed pierwszą wysyłką nasienia. W przypadku przedstawienia świadectwa 
nieźrebności klaczy do 1 października 2022 r., zniżka w wysokości 50% na sezon 2023. W 
trakcie sezonu możliwa jest zmiana ogiera dla danej klaczy, bez konieczności ponownej 
wpłaty (o ile cena nasienia nie różni się). Dodatkowo płatne są jedynie kolejne pobrania i 
wysyłki nasienia (każdorazowo 300 zł brutto). Cena nasienia (punkt VIII) dotyczy 
inseminacji jednej klaczy.  

IV Wysyłka nasienia  
Wysyłka nasienia jest możliwa tylko po dokonaniu płatności (nasienie + pobranie) przed 
pierwszą wysyłką. Przed pierwszym zamówieniem prosimy o przesłanie danych klaczy 
(imię, nr paszportu, rasa, data urodzenia, ojciec, matka, ojciec matki) i właściciela (imię, 
nazwisko, adres/ lub dane firmy) na adres: boninogiery@gmail.com Wysyłka w dni 
powszednie od poniedziałku do czwartku Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy osobisty 
odbiór nasienia  

V Dane do przelewów za nasienie  
Wpłata na rachunek 22 1020 2847 0000 1902 0205 1068 Artur Gołaś Bonin 12 73-150 
Łobez  

VI Zniżki  
Dla trzech i więcej klaczy jednego właściciela przewidujemy możliwość negocjacji cen, 
telefonicznie pod nr 607 309 766  

VII Świadectwa krycia  
W przypadku skutecznego zaźrebienia klaczy, wystawione zostanie świadectwo krycia.  
W przypadku niedostarczenia danych klaczy do 30.11.2022, zostanie naliczona opłata 
dodatkowa w wysokości 100 zł 

VIII Opis źrebiąt  
Wszystkie ogiery z oferty Stajni Bonin posiadają licencję Anglo European Studbook (AES). 
Źrebięta urodzone w sezonie 2023 hodowcy mogą opisywać zarówno w AES jak i w 
Zangersheide, a po ogierach Calidor, Donovan Z, Karramba Z i Quick Magic de Barcenal Z 
również w księgach prowadzonych przez PZHK.  



VIII Cennik Nasienie świeże:  
Calidor 2000 zł netto  
Carlo 1500 zł netto  
Chacco Gold Z 1500 zł netto  
Concorde 76 1500 zł netto  
Contador AMG 1500 zł 
Cross AMG 1500 zł 
Donovan Z 1500 zł netto  
Karramba Z 2000 zł netto  
Sacred Eye Sunrise Z 
Quick Magic de Barcenal Z 2500 zł netto  

Do cen nasienia należy doliczyć 8% VAT Koszt pobrania i wysyłki nasienia: 300 zł brutto


