Szarvasi Vadker Kft.

5540 Szarvas, III. külkerület 250.
.

vadker@vadker.hu
www.vadker.hu
Tel/Fax: 06-66-312-404

Tisztelt Vadgazdálkodó!

Tárgy:
Megkeresés
Melléklet: Megrendelő

Társaságunk a Szarvasi VADKER KFT fő tevékenysége fácánkeltetés, nevelés, értékesítés továbbá
fácánneveléssel kapcsolatos eszközök értékesítése. Kínálatunkban a vadgazdálkodók megtalálják az
elvárásaiknak legjobban megfelelő alfajú fácánokat és eszközöket.

Szarvasi Vadker Kft fácán árjegyzék 2020
Napos fácán:
Előnevelt fácán:
4 hetes
6 hetes
7 hetes
7 hetes
8 hetes

Ft/db
270,-

1:1 ivarban
1:1 ivarban
1:1 ivarban
1:1 ivarban
1:1 ivarban

csőrkarikával
csőrkarikával
csőrvédővel
csőrvédővel

660,820,840,880,960,-

Fizetési mód: A számlaérték 50%-a teljesítés előtt 60 nappal esedékes, a különbözet a
szállítást követő 8 napra.
A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Nagy mennyiség esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
Fontosnak tartjuk, hogy az aktuális napos vagy előnevelt fácán vásárlási igényüket időben, legkésőbb
március végéig írásban szíveskedjenek jelezni a mellékelt megrendelő lap visszaküldésével. Az igényeket
mennyiségben és minőségben csak a fenti határidőben visszaküldött megrendelő esetében tudjuk
zavartalanul kielégíteni, a megrendelés sorrendjében a készletek erejéig.
Korlátozott mennyiségben és meghatározott időszakban előnevelt fácánkakast 7 hetes korban 1.350,- Ft/db
+ ÁFA, előnevelt királyfácánokat 2.500,- Ft/db + ÁFA és előnevelt gyöngyöst 1.000,- Ft/db + ÁFA áron
szállítunk. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Napos fácán esetében az árak tartalmazzák:
• szállítási költséget
• göngyöleg (csibedoboz) + alom
• + 2 % grátisz db számot

Szarvasi Vadker Kft fogoly árjegyzék 2020

Ft/db

Napos fogoly:
Előnevelt fogoly:
8 hetes
12 hetes

600,1:1 ivarban
1:1 ivarban

1.800,2.200,-

Adult fogoly (20 hetes):

1:1 ivarban

2.800,-

Fizetési mód: A számlaérték 50%-a teljesítés előtt 60 nappal esedékes, a különbözet a
szállítást követő 8 napra.
A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Egyéb szolgáltatások:
• csőrkarikázást 30,- Ft/db + ÁFA (karika 10,- Ft, + munkadíj 20,- Ft),
• csőrvédő behelyezését 65,- Ft/db + ÁFA (csőrvédő 25,- Ft, + munkadíj 40,- Ft),
• fácánszállító ládát 10.900,- Ft/db + ÁFA,
• MK4 rugós patkánycsapdát 4.990,- Ft/db + ÁFA egységáron.

indító, nevelő és gyógyszeres takarmányt: (Bábolna-Tendre fácántápok)
• fácán indító 28% 143,6, - Ft
• fácán nevelő 23% 124,2, - Ft
• fácán nevelő Flu60mg 133,9, - Ft
• fácán létfenntartó Flu60mg 106,9, - Ft
Minimum szállítandó mennyiség 4 tonna. A takarmány ellenértékének megfizetése forintban, számla alapján, a
teljesítést követő 8 munkanapon belül esedékes.

•

Felnőtt vadászfácán 1 : 1 ivarban, szállításkori fizetéssel:
- október 1-től október 31-ig: 2.400,- /db + ÁFA
- november 1-től november 30-ig: 2.600,- /db + ÁFA
- december 1-től december 31-ig: 2.800,- /db + ÁFA
Volierháló

-

Minőség

Szembőség (mm)

3x7x380
3x7x380
3x7x380

60x60
50x50
40x40

3x4x380
3x4x380
3x4x380

60x60
40x40
30x30

Elérhető méretek
Nettó m2 ár
100 m x 30m 100m x 50m 150m x 40 m
X
X
€ 0,54
X
X
€ 0,71
X
X
€ 0,87
X

€ 0,41
€ 0,57
€ 0,78

X
X

3x7x380 Ultra Strong: 21 szálból fonott zsinórból készül a kötött csomózott volierháló, UV stabil
3x4x380 Light: 12 szálból fonott zsinórból készül a kötött csomózott volierháló, UV stabil
Kötöző zsinór 21 szálas € 20 /kg 1 tekercs 1 kg és cc. 400 méter, háló tartó kötél 5mm/200 m € 40/tekercs
Az eredményes üzleti együttműködés reményében várjuk visszajelzésüket.
Kérjük megrendeléseiket legkésőbb március 31-ig írásban szíveskedjenek jelezni.

R o t á c i ó 2020. év

1.
2.
3.

Hét

Napos fácán kelés

Hét

Előnevelt fácán szállítás (7 hetes)

Adult kor 20-22 hetes

17-20
21-24
25-28

Április-Május.
Május Június
Június-Július

24-27
28-31
32-35

Június – Július
Július
Augusztus

október
november
november

Szarvas, 2020.február 18.

Tisztelettel:
Páskai Péter
ügyvezető
Tel: +36-30/637-98-38

