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Tisztelt Elnök Úr!

Tárgy:
Megkeresés
Melléklet: Megrendelő

Társaságunk a Szarvasi VADKER KFT fő tevékenysége fácánkeltetés, nevelés és értékesítés. A további üzleti
kapcsolat fenntartása érdekében kerestük meg az Elnök Urat a 2018-ra kialakított fácán árjegyzékünkkel.
Kínálatunkban a vadgazdálkodók megtalálják az elvárásaiknak legjobban megfelelő alfajú fácánokat. A
mongol alfajt a félvad tartástechnológiára ajánljuk. Az american cross és kínai alfajt a zárt technológiájú
neveléshez javasoljuk. A keltető tojások beszerzése hazai termelőktől és francia importból történik. A tojásokat a
KFT szarvasi keltető üzemében keltetjük ki, amely az országban a legnagyobb kapacitású vadmadár keltető. A
keltetés korszerű gépekben, precíz technológiával történik, folyamatos állategészségügyi kontroll mellett.
A napos madarak nevelését a Bakucz majorban lévő saját fácánnevelőnkben végezzük, illetve fácánnevelésben
jártas, nagy tapasztalattal rendelkező nevelőkkel végeztetjük.
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.
A 2016-os évtől került bevezetésre a hazai igényekre szabott új 5000 m2 területű 100m x 50m méretű,
60x60mm szembőségű 12 szálból fonott háló, amely könnyű - mindössze 24 g/m2 - ugyanakkor rendkívül erős. A
volierháló ára: 0,39 €/m2 + ÁFA. Fácántároló-, nevelő volierek építésében szakmai tanácsadást is vállalunk.
Hasonlóan az előző évekhez, ebben a szezonban is lehetőség van az élő mezei nyúl és előnevelt fácán kapcsolt
értékesítésére. Az üzleti kapcsolatok megbeszélésére igény szerint előre egyeztetett időpontban személyesen is
megkeressük az Elnök Urat!

Szarvasi Vadker Kft fácán árjegyzék 2018
Napos fácán:
Előnevelt fácán:
4 hetes
6 hetes
7 hetes
7 hetes
8 hetes

Ft/db
260,-

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

csőrkarikával
csőrkarikával
csőrvédővel
csőrvédővel

600,760,790,820,900,-

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.
Korlátozott mennyiségben és meghatározott időszakban előnevelt fácánkakast 7 hetes korban 1.200,- 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 2018

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.
Előnevelt fácán esetében az árak tartalmazzák a szállítási költséget Békés megye területén. Az ország többi
részére a szállítás költsége külön megállapodás alapján történik.
Igény szerint biztosítani tudunk:
• indító, nevelő és gyógyszeres takarmányt, (Bábolna-Tendre fácántápok)
• csőrkarikázást 20,- Ft/db + ÁFA (karika 10,- Ft, + munkadíj 10,- Ft),
• csőrvédő behelyezését 45,- Ft/db + ÁFA (csőrvédő 25,- Ft, + munkadíj 20,- Ft),
• fácánszállító ládát 10.900,- Ft/db + ÁFA,
• MK4 rugós patkánycsapdát 4.990,- Ft/db + ÁFA egységáron.
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
Fácántyúk törzsállomány pótlására:
- február 10-től március 10-ig: 3.500,- /db + ÁFA
Az eredményes üzleti együttműködés reményében várjuk visszajelzésüket.
Kérjük megrendeléseiket legkésőbb március 31-ig írásban szíveskedjenek jelezni.
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Szarvas, 2018.február 13.
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