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CADEAU NOIR (Christ - De Niro - Calypso II), Hanowerska, *2010, 171 cm, WFFS: negatywny 

Cadeau Noir urzeka fascynującym wyglądem oraz potężną siłą ruchu. Pod Simone Pearce wielokrotnie 

zwyciężał w Grand Prix. Swoimi międzynarodowymi sukcesami nie pozostawia wątpliwości, że jest stworzony do 

dużego sportu. Na początku kariery Cadeau Noir, podobnie jak wiele innych wybitnych koni, rozpoczął swoją 

karierę od startu w serii dla młodych koni - NÜRNBERGER BURG-POKAL. W prestiżowym finale zapewnił sobie 

brąz, a w konkursie Freestyle wygrał z notą 9,5. Cadeau Noir jest ojcem czterech uznanych synów, w tym 

ogiera premiowanego Confess Color jak i zwycięzców ZfdP - Colany C i Classico Deluxe C. Pierwsze potomstwo 

z sukcesem startuje w konkursach dla koni ujeżdżeniowych klasy M. Cadeau Noir „stempluje” swoje źrebięta 

urzekającym typem, a także pierwszorzędnym ruchem z dużą siłą pchającą z tylnych kończyn. Cadeau Noir 

jest homozygotyczne ciemny. 

Nasienie świeże: 350 € + 1000 € (+ 8 % VAT) 

 

CASHMERE (Cristallo - Contender - Lorenz), Westfalska, *2015, 170 cm, WFFS: negatywny 

Cashmere jest zachwycająco urodziwy, niezwykle sympatyczny i zachwyca nie tylko wybitną jakością na 

parkurze, ale również najwyższym komfortem jazdy i charakterem. W 2020 roku zabłysnął zdobywając pod 

Marco Kutscherem srebro w finale Bundeschampionatu 5-letnich koni skokowych. Cashmere obecnie osiąga 

pierwsze sukcesy międzynarodowe, m.in. w Youngster Tour San Giovanni w Marignano/ITA. Cashmere 

prezentuje się na parkurze duże możliwości, połączone z elastycznością i niesamowitym baskilem. Podczas 

próby dzielności doceniono jego doskonały galop i jezdność, za które uzyskał noty 9,0. Na körungu westfalskim 

został premiowanym zwycięzcą rezerwowym. Jego potomstwo, często z wieloma odmianami, urzeka 

czarującym wyglądem i prawidłową budową. Podobnie jak Cashmere, który w młodym wieku brał udział w 

konkursach dla młodych konie wierzchowych, jego potomstwo imponuje bardzo dobrymi chodami, które 

umożliwiają karierę zarówno w ujeżdżeniu, jak i w skokach. Cashmere jest homozygotyczne ciemny. 

Nasienie świeże: 350 € + 750 € (+ 8 % VAT) 

 

CHEVALIER (Checkter - Cornet Fever - Pilot), Westfalska, *2019, 168 cm, WFFS: negatywny 

Chevalier prezentuje się atletycznie, nowocześnie i jest niesamowicie giętki. Charakterystyczna dla tego 

sympatycznego młodego ogiera jest naturalna lekkość, sprężystość i równowaga na parkurze, jak i codziennej 

pracy. W przypadku Chevaliera nowoczesny sportowy charakter spotyka się z tradycyjną, odnoszącą sukcesy 

linią żeńską. Chevalier zachwycił na körungu westfalskim w Münster-Handorf jako ogier premiowany, pomyślnie 

ukończył swój pierwszy test przydatności w wieku trzech lat. W skokach wolnych zaprezentował imponującą 

techniką, skakał ciałem równo i bardzo elastycznie. Pod siodłem punktuje mobilnością i nowoczesnością. Jego 

matka odnosiła sukcesy do klasy S, a babka udowodniła możliwości skokowe w konkursach do klasy M.  

Nasienie świeże: 350 € + 600 € (+ 8 % VAT) 

 

COUR DE BELLA DONNA (Cornet Obolensky - Baldini II - Calido), Oldenburg International, *2018, 169 cm, WFFS: 

negatywny 

Coeur de Bella Donna to zwycięski ogier körungu westfalskiego o niezwykłej elastyczności, maksymalnej 

zdolności i genialnej technice, który bez trudu pokonuje nawet najwyższe wysokości. Jest to ogier w 

nowoczesnym, sportowym typie: długonogi, poprawnie zbudowany i kompaktowy. Pod względem charakteru 

jest niezwykle grzeczny, inteligentny i łatwy w obsłudze. W 2021 roku Coeur de Bella Donna bardzo dobrze 

ukończył test 50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Jego pierwszy 

rocznik źrebiąt był najwyższej klasy. Swojemu potomstwu mocno przekazał swoje cechy, dając niezwykle 

urodziwe, atletyczne i długonogie źrebięta, które zachwycają elastycznością. Seria wybitnych źrebiąt na 

renomowanych aukcjach podkreśla szczególną jakość jego potomstwa. Jego ojciec, Cornet Obolensky już za 

życia zdominował scenę sportową i hodowlaną koni skokowych jak żaden inny ogier. Nie mniej wybitna jest 

matka, Bella Donna, która pod Meredith Michaels-Beerbaum w wieku zaledwie 9 lat reprezentowała barwy 

Niemiec na IO w Londynie w roku 2012. Zwycięstwa w Pucharze Narodów oraz czołowe lokaty w Pucharze 

Świata w skokach i 5* Grand Prix na całym świecie czynią z Bella Donny gwiazdę światowego formatu. 

Cour de Bella Donna jest homozygotycznie ciemny. 

Nasienie świeże: 350 € + 700 € (+ 8 % VAT) 

 

CORDESS (Clinton - Heartbreaker - Burggraaf), KWPN, *2006, 169 cm, WFFS: negatywny 

Dzięki Cordessowi nasi hodowcy mają do dyspozycji światowej klasy ogiera, który zachwyca na całym świecie. 

Pod Philippem Weishauptem i Christianem Kukukiem osiągnął duże międzynarodowe sukcesy na poziomie 5* 

(1,60 m) podczas Global Champions Tours w Berlinie, Monte Carlo, Paryżu, Hamburgu, Estoril czy Szanghaju lub 

podczas Pucharu Świata w Hong Kongu. Został również zwycięzcą Grand Prix Braunschweigu. Na scenie 

hodowlanej Cordess błyszczy już całą serią udanego potomstwa startującego na poziomie 1,45 m. Czterech 

jego synów otrzymało licencję: Contingent był drugim zwycięzcą rezerwowym körungu westfalskiego 2018 w 

Münster-Handorf. Potomstwo Cordessa charakteryzuje się pięknym szlachetnym typem, doskonałą jezdnością, 

dużymi możliwościami i siłą charakteru czołowego sportowca. 

Nasienie świeże: 350 € + 1000 € (+ 8 % VAT)  



DELOREAN (Dancier - Weltmeyer - Airport), Hanowerska, *2011, 169 cm, WFFS: negatywny 

Ten premiowany ogier zawsze porusza się w rytmie, niezwykłej równowadze, dużym rozluźnieniu i dysponuje 

ogromnym potencjałem ruchowym o wybitnych chodach podstawowych. DeLorean zwyciężył próbę 

dzielności z końcową notą w ujeżdżeniu 9,15 i notami 10,0 za jezdność i galop. Ponadto zwyciężył kwalifikację 

do Bundeschampionatu z notą 8,4. Jego potomstwo wyróżnia się doskonałą jakością ruchu o dużej kadencji i 

bardzo dobrej motoryce zadu. W 2020 roku DeLorean z synem Diamante Negro dał championa DSP 4-letnich 

klaczy i wałachów. Na konto sukcesów hodowlanych DeLoreana trafia kilka drogich elitarnych źrebiąt 

sprzedanych na aukcjach, a także wysoko ocenianie źrebięta licznych championatów. DeLorean 

zaprezentował trzech uznanych synów w Hanowerze i Westfalii. 

Nasienie świeże: 350 € + 750 € (+ 8 % VAT) 

 

DEMOCRACY (D'Avie - Desperados - Brentano II), Hanowerska, *2018, 175 cm, WFFS: negatywny 

Ten bardzo szlachetny ogier otrzymał premię na körungu 2020 w Verden. W 2021 bardzo dobrze ukończył test 

50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Democracy zachwyca 

idealnym wyglądem nowoczesnego ogiera ujeżdżeniowego. Imponująco elegancki, z absolutnie prawidłową 

budową i bardzo dobrym fundamentem jest ucieleśnieniem złotej proporcji doskonałego eksterieru. 

Democracy charakteryzuje lekkość chodu, regularny takt i aktywne kończyny tylne, który znacznie wkraczają 

pod środek ciężkości. Nie mniej spektakularny jest jego wybitny galop z tendencją pod górę. Absolutnie 

imponujące chody podstawowe uzupełnia bardzo dobry stęp. Ku naszej szczególnej radości Democracy 

urzeka wybitnym charakterem, jest bardzo przyjazny i otwarty. Pierwszy rocznik jego źrebiąt przerósł 

oczekiwania, dając niezwykle szlachetne, bardzo proporcjonalne źrebięta o doskonałym ruchu.  

Nasienie świeże: 350 € + 750 € (+ 8 % VAT) 

 

ETIENNE (Escolar - Sir Donnerhall I - Laurentianer), Westfalska, *2019, 173 cm, WFFS: negatywny 

Etienne cieszy się niezwykłą sympatią, urzeka swoimi efektownymi, sprężystymi chodami i niezwykłą, pełną 

spokoju aurą. Jego siła ruchu charakteryzuje się niezwykle aktywną pracą zadu. Wrażanie robi jego 

równowaga, świadomość własnego ciała i kadencja. Podczas krótkiego testu przeznaczenia dla ogierów 

trzyletnich uzyskał notę końcową 8,26 (galop 8,8, kłus 8,5, stęp 7,5, jezdność 8,5, chęć do współpracy 8,7). 

Etienne wygrał również konkursy dla młodych koni wierzchowych z wysoką oceną 8,6. Tutaj również został 

doceniony notą 9,0 za bardzo harmonijną i nieskazitelną budowę. 

Nasienie świeże: 350 € + 650 € (+ 8 % VAT) 

 

FIANCÉ (Foundation - Wynton - Ferro), KWPN, *2018, 171 cm, WFFS: negatywny 

Siła ruchu, imponująca prezencja oraz sportowa moc najwyżej klasy przyprawiają o szybsze bicie serca 

każdego obserwatora. Fiancé inspiruje najwyższą możliwą jakością ruchu i bardzo szczególnym, 

niepowtarzalnym blaskiem. Ponadto ma nieustraszony, miły charakter, a także doskonałą jezdność i chęć do 

pracy. Na körungu oldenburskim po siodłem został zwycięzcą rezerwowym. W 2021 Fiancé bardzo dobrze 

ukończył test 50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Fiancé 

charakteryzuje wybitna mechanika, swoboda łopatki, siła nośna i bardzo aktywny praca zadu. Jego pierwsze 

źrebięta urzekają bardzo mocnymi chodami, świetną mechaniką i duża mocą zadu. 

Nasienie świeże: 350 € + 750 € (+ 8 % VAT) 

 

FIDELITY (Fiderdance - Sandro Hit - Riccione), Oldenburska, *2016, 169 cm, WFFS: negatywny 

Obdarzony niezwykłymi chodami, nowoczesnością, długonożnością i niezwykłą elegancją Fidelity zachwycił 

publiczność na körungu oldenburskim. Tego niezwykłego ogiera charakteryzuje pierwszorzędna aktywność 

zadu, połączona z doskonałym podkraczaniem, wzorowa mechanika przednich nóg i niezwykła swoboda 

łopatki. Fidelity ucieleśnia lekkość i piękność, a całość uzupełnia wybitny charakter. Test 14-dniowy ukończył z 

notą ujeżdżeniową 8,29. Za charakter, temperament i galop uzyskał 9,0. Jego niezwykła jezdność została 

oceniona na 8,75. W 2021 roku Fidelity świętował znakomity sezon rekordowymi wynikami w konkursach dla 

młodych koni ujeżdżeniowych. Najpierw zabłysnął wymarzoną notą 9,5 w konkursie dla koni ujeżdżeniowych 

klasy A w Buchholz. Do tego doszło siedem zwycięstw w konkursach dla koni ujeżdżeniowych do poziomu klasy 

L, kwalifikacja do Bundeschampionatu z świetnym wynikiem 8,7 oraz tytuł Oldenburskiego Vice-Championa 

pięcioletnich koni ujeżdżeniowych w Rastede. Obecnie Fidelity odnosi zwycięstwa w konkursach dla koni 

ujeżdżenowych klasy M. Jego szlachetne potomstwo prezentuje niezwykle urodziwy typ i bardzo dobre chody. 

Nasienie świeże: 350 € + 850 € (+ 8 % VAT) 

 

FOREVER ROCK (Franziskus - Rock Forever I - Ferragamo), Westfalska, *2019, 169 cm, WFFS: negatywny 

Obłędnie sympatyczny, bardzo szlachetnie zbudowany i wyposażony w wybitną jakość ruchu, ten król 

piękności emanuje bardzo szczególną aurą. Do tej szczególnej doskonałości typu dochodzi jeszcze 

nienaganny eksterier. Forever Rock zachwyca trzema bardzo dobrymi chodami podstawowymi, które 

charakteryzują się naturalnym rozluźnieniem, dużą elastycznością i równowagą. Dzięki temu porusza się zawsze 

w rytmie, z widoczną swobodą łopatki. Pod względem charakteru, Forever Rock to prawdziwy skarb. Przyjazny i 

otwarty, potrafi odnaleźć się w najróżniejszych sytuacjach. Jego doskonała jezdność została nagrodzona notą 

9,5 w teście przydatności. Za wzorową chęć do współpracy z jeźdźcem jury przyznało notę 9,0. Jego ojciec 



Franziskus stał się integralną częścią niemieckiego teamu ujeżdżeniowego. Niestety poważna kontuzja jego 

stałej zawodniczki Ingrid Klimke uniemożliwiła mu udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ojciec matki, ogier 

Rock Forever I, zabłysnął pod Sophie Holkenbrink wybitną karierą sportową aż do poziomu Grand Prix. Forever 

Rock jest homozygotyczne ciemny. 

Nasienie świeże: 350 € + 650 € (+ 8 % VAT) 

 

MARACANÁ (Millennium - Lord Loxley I - Lancer II), Westfalska, *2015, 178 cm, WFFS: negatywny 

Ten ogier jest czymś bardzo wyjątkowym i szuka równego sobie! Kariera sportowa og. Maracaná można 

opisywać w samych superlatywach. W 2021 roku Maracaná z łatwością zakwalifikował się do 

Bundeschampionatu z doskonałym wynikiem 9,2. Był to drugi najwyższy wynik kwalifikacji spośród wszystkich 

sześcioletnich koni ujeżdżeniowych w Niemczech. Już w 2020 roku ten imponujący kary ogier wygrywał seryjnie 

konkursy dla koni ujeżdżeniowych z najwyższymi notami aż do 9,4. Jako wisienka na torcie znakomitego sezonu, 

Maracaná wygrał swoje pierwsze międzynarodowe zawody w Youngster Tour na CDI Hagen z wynikiem 

86,600%. Kilka razy otrzymał notę 10,0 za przepuszczalność. W 2019 Maracaná wygrał test sportowy w Verden z 

notą 8,62 (stęp, jezdność i wrażenie ogólne 8,8, kłus 8,5, galop 8,2). Maracaná w 2017 zaimponował jako 

zdecydowanie najlepszy ogier wszystkich körungów. Wyśmienita mechanika połączona z bardzo aktywnym 

zadem i niezłomnym rytmem sprawiają, że chody tego ogiera są rzadko spotykaną perfekcją. Naturalna 

elastyczność i kadencja sprawiają, że jego ruch swobodnie przepływa przez całe ciało. Jako reproduktor 

Maracaná nie pozostawia nic do życzenia. Jego potomstwo wyróżnia niezwykła jakość ruchu, nowoczesny i 

bardzo dobry typ. Z pierwszego rocznika dał premiowanego ogiera na körungu DSP. 

Nasienie świeże: 350 € + 850 € (+ 8 % VAT) 

 

MAXIM (Toto Jr - Johnson - Uptown), Westfalska, *2017, 173 cm, WFFS: negatywny 

Maxim – co za fenomen! Pełen elegancji, a jednocześnie atletycznej siły, Maxim uosabia sylwetkę 

współczesnego topowego konia sportowego. Spektakularny z natury Maxim podkreśla swoją jakość 

podstawową urzekającą elastycznością. Pretendent do Grand Prix! Swoim urokiem, dużymi oczami, potężną 

szyją i elegancką głową Maxim wie, jak podbijać serca. Szczególnie charakterystyczne dla wyglądu Maxima 

są jego długie nogi oraz absolutnie dobry fundament i prawidłowa budowa. Spektakularna siła ruchu tego 

ogiera w kłusie i galopie sprawia, że zwraca on na siebie uwagę widza. Szczególnym powodem do radości jest 

jego aktywny zad o dużej sile nośnej i maksymalna swoboda łopatki. W 2022 Maxim zakwalifikował się do 

Bundeschampionatu pięcioletnich koni ujeżdżeniowych z wynikiem 8,4. Niezwykła jakość ruchu Maxima 

widoczna jest również u jego potomstwa. Jego dwa pierwsze roczniki źrebiąt obfitowały w niezwykle silnie 

ruszające się konie o niewiarygodnym typie i naturalnej tendencji pod górę. 

Nasienie świeże: 350 € + 750 € (+ 8 % VAT) 

 

MORRICONE (Millenium - Rubin Royal OLD - De Niro), Oldenburska, *2012, 170 cm, WFFS: negatywny 

Oldenburski Ogier Roku VTV 2021, Zwycięzca Głównej Premii Oldenburskiej 2016, Zwycięzca Próby Dzielności 

2015 i Zwycięzca Körungu 2014 - Morricone przyozdabia się wszystkimi hodowlanymi tytułami honorowymi. Ze 

sportowego punktu widzenia, Morricone wyróżnił się w 2021 roku zwycięstwem i świetnym wynikiem 74,500% w 

swoim pierwszym długim Grand Prix. Oprócz zakwalifikowania się do finału Nagrody Louisdora (Louisdor Peis), 

odniósł kilka zwycięstw i zdobył wysokie lokaty na zawodach najwyższej klasy, takich jak Mistrzostwa Niemiec w 

Balve czy Horses & Dreams w Hagen a.TW. Już w 2019 roku Morricone zabłysnął w finale NÜRNBERGER 

BURGPOKAL. Na swojej próbie dzielności ogierów, której część ujeżdżeniową wygrał z wynikiem 9,33, Morricone 

otrzymał maksymalną notę 10,0 za jezdność i stęp. Wszystkie chody podstawowe, a także interier, charakter i 

chęć do pracy zostały ocenione na 9,5 i 9,0. Z roku na rok potomstwo Morricone przekracza wszelkie, choćby 

najśmielsze oczekiwania. Szczególnie pod siodłem potomstwo Morricone wie jak odpowiednio się 

zaprezentować. Z synami Macchiato i Montgomery dał championów Westfalii i DSP w kategorii ogierów 3-

letnich. W Oldenburgu jego syn Moreno zdobył tytuł zwycięzcy rezerwowego. Ponadto Morricone dwukrotnie 

zapewnił najwyższą cenę na aukcji w Oldenburgu dzięki koniom Mister Universe (340.000 €) i Movie Star 

(250.000 €). Obecnie Morricone ma na swoim koncie 15 uznanych synów, a wśród nich ogiery premiowane.  

Nasienie świeże: 350 € + 1300 € (+ 8 % VAT) 

 

NIKAN’S DIAMOND (Kannan - C-Indoctro - Ahorn), KWPN, *2018, 173 cm, WFFS: negatywny 

Wspaniałe zdolności w połączeniu z jezdnością, uwagą i znakomitym rodowodem – Nikan’s Diamond 

prezentuje się jako bardzo interesujący młody ogier. Został uznany na körungu hanowerskim, a następnie 

ukończył 14-dniowy test w Adelheidsdorf i pierwszorzędny test sportowy w Münster-Handorf. Z wynikiem 

ogólnym 8,52 Nikan’s Diamon uplasował się na drugim miejscu w teście sportowym. Jego doskonała jezdność 

została wyróżniona najlepszą notą dnia 9,0. Na szczególną uwagę zasługuje jego matka – Maraminka, która 

odnosiła sukcesy w Pucharze Narodów na poziomie 1,60 m. Nikan’s Diamond ma trójkę rodzeństwa 

odnoszącego międzynarodowe sukcesy w dużym sporcie. 

Nasienie świeże: 350 € + 650 € (+ 8 % VAT) 

 

 

 



SIXPACK (Schenkenberg - Calido I - Landgraf I), Hanowerska, *2015, 173 cm, WFFS: negatywny 

Niezwykłe możliwości, idealna technika, trzy bardzo dobre chody podstawowe, niezwykła jezdność, 

nieskazitelny eksterier i doskonały charakter to cechy Sixpacka. W młodym wieku Sixpack z powodzeniem 

startował w konkursach dla młodych koni skokowych. Bez wysiłku kontynuował pasmo sukcesów m.in. na CSI* 

Global Champions Tour w Berlinie i na międzynarodowych zawodach Chiemsee Horse Festival. Przejazdy 

Sixpacka nacechowane są rozwagą i konsekwentną perfekcją. Sixpack zachwycił podczas 14-dniowego testu 

w 2019 jako zwycięzca rezerwowy. Za skoki wolne uzyskał maksymalną notę 10,0. Sixpack jest grzeczny, skacze 

pewnie i z konsekwentną doskonałością. Jego potomstwo prezentuje bardzo dobry typ, prawidłową budowę i 

ramę oraz bardzo dobre chody podstawowe. 

Nasienie świeże: 350 € + 700 € (+ 8 % VAT) 

 

ZINEDREAM (Zinedine - Contender - Landadel), Westfalska, *2014, 171 cm, WFFS: negatywny 

Zwycięski ogier Zinedream wzbudzał entuzjazm podczas wszystkich swoich dotychczasowych występów. Ten 

wyjątkowy ogier uosabia rzadko spotykane połączenie najwyższych możliwości skokowych, doskonałej 

jezdności, wspaniałego typu, siły przekazywania i wymarzonego charakteru. Zinedream błyszczy w 

międzynarodowej czołówce sportowej pod drużynowym wicemistrzem Europy, Davidem WIllem. Podczas CSI2* 

w St. Tropez we Francji już na początku wspólnej kariery ta para zaimponowała trzema międzynarodowymi 

wysokimi lokatami. Podczas Championatu DKB w Dużej Rundzie Saksonii Zinedream i David zajęli piąte miejsce 

w konkursie S** (1,45 m). Wcześniej Zinedream zachwycał zwycięstwami i czołowymi lokatami pod Felixem 

Haßmannem. Zinedream potrafi zaimponować szybkością i sprytem. Na koncie hodowlanym ma 7 uznanych 

synów, z tego trzy ogiery premiowane i dwóch późniejszych zwycięzców próby dzielności. 

Nasienie świeże: 350 € + 1050 € (+ 8 % VAT) / UWAGA! Dostępność nasienia świeżego: 1.04.2023 do 2.06.2023 

 

 

 

Chętnie pomożemy Państwu w doborze odpowiedniego ogiera dla Państwa klaczy.  
 

 

 

 

 

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: 

 

Stajnia Wygoda 

Wygoda 12 

64-320 Buk 

Tel. 510 318 052 

info@stajnia-wygoda.pl 

www.stajnia-wygoda.pl  



WARUNKI KRYCIA 

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO NASZE WARUNKI HANDLOWE PODSUMOWANE W SPOSÓB JASNY I ZWIĘZŁY. 

Oficjalne, prawnie wiążące Ogólne Warunki Handlowe Gestüt Bonhomme GmbH & Co. KG. znajdą Państwo 

na formularzu zamówienia nasienia. 

 

Umowa inseminacyjna 

Przy pierwszym zamówieniu nasienia konieczne jest podpisanie umowy krycia, w przeciwnym razie wysyłka 

nasienia nie będzie możliwa. 

 

Podzielona płatność za stanówkę - nasienie świeże 

Proszę zwrócić uwagę na nasze nowe warunki płatności!  

Przy pierwszym zamówieniu nasienia należy niezwłocznie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 350,00 € + 8 % 

VAT (opłata inseminacyjna - 1 rata). Opłata inseminacyjna jest pobierana tylko jeden raz i obowiązuje na cały 

sezon krycia. Pozostała opłata za stanówkę (opłata za źrebność - 2 rata) zostanie zafakturowana 60 dni po 

ostatniej inseminacji. Jeśli Państwa klacz niestety nie zostanie źrebna, prosimy o przedstawienie nam w tym 

okresie odpowiedniego zaświadczenia lekarza weterynarii o braku źrebności. W takim przypadku opłata za 

źrebność (2 rata) nie zostanie naliczona. Jeśli w ciągu 60 dni od ostatniej inseminacji nie otrzymamy 

zaświadczenia o braku źrebności, klacz uznajemy za źrebną, a opłata za źrebność (2 rata) zostanie 

odpowiednio zafakturowana. Późniejsze złożenie zaświadczenia o braku źrebności nie jest już możliwe. 

Formą płatności jest zakup na fakturę. Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki kolejnych 

porcji nasienia, jeśli opłata inseminacyjna nie zostanie niezwłocznie uregulowana. 

 

Podatek VAT 

W związku z unijną reformą VAT i wynikającą z niej procedurą OSS, która obowiązuje od 01.07.2021, wszystkie 

opłaty za krycie należy rozumieć jako ceny netto, tzn. należy doliczyć do nich podatek VAT obowiązujący w 

miejscu dostawy (w Polsce 8 %). 

 

Zamówienie 

Zamówienia prosimy składać telefonicznie (510 318 052) lub e-mailem (info@stajnia-wygoda.pl) w przeddzień 

inseminacji, w dni powszednie w godzinach 7.00 - 10.00, a w weekendy w godzinach 7.00 - 9.00. W przypadku 

wysłania zamówienia e-mailem prosimy o dodatkowe telefoniczne potwierdzenie otrzymania przez nas 

zamówienia. 

 

Wysyłka nasienia 

W przypadku wysyłki nasienia powstają dodatkowe koszty wysyłki. Standardowo dostawa następuje 

następnego dnia po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach oferujemy dostawę nasienia lub 

wysyłkę PKP Intercity w dniu złożenia zamówienia. Współpracujemy z różnymi firmami transportowymi i 

oferujemy różne rozwiązania, tak aby zapewnić ciągłą dostępność nasienia naszych ogierów. Odbiór własny 

nasienia w Gestüt Bonhomme jest możliwy codziennie. 

 

Koszty transportu 

Wszelkie koszty wysyłki nasienia ponosi właściciel klaczy. O aktualne ceny i dostępne opcje dostawy nasienia w 

zależności od lokalizacji prosimy pytać w Stajni Wygoda. Do wysyłki należy doliczyć koszt świadectwa zdrowia 

UE, który wynosi 51,00 €. 

Rabat 

Ze względu na sprawiedliwość, oferujemy jednolity system rabatowy dla wszystkich hodowców, którzy w ciągu 

jednego sezonu zdecydują się na pokrycie kilku klaczy ogierami Gestüt Bonhomme. System rabatowy 

obowiązuje już od drugiej klaczy: 

2 klacze: 10% ceny całkowitej 

3-4 klacze: 15% ceny całkowitej 

5-6 klaczy: 20% ceny całkowitej 

7-9 klaczy: 25% ceny całkowitej 

od 10 klaczy: 30% ceny całkowitej 

 

Rabat zostanie rozliczony wyłącznie w opłacie za źrebność (2 rata). Zaliczka w wysokości 350,00 € + VAT jest 

płatna w całości i nie podlega rabatom. 

 

Sezon krycia 

Sezon krycia rozpoczyna się 04.01.2023 i kończy 31.07.2023. W przypadku klaczy, które po raz pierwszy zostaną 

zainseminowane po 01.07. i nie zostaną źrebne, oferujemy naszym hodowcom możliwość kontynuacji 

inseminacji w kolejnym sezonie krycia bez ponownego uiszczania opłaty inseminacyjnej (1 rata). 

 



Dostępność 

Jeśli ogier jest krótkoterminowo niedostępny, np. z powodu udziału w zawodach, choroby, wysokiego popytu 

itp., Gestüt Bonhomme oferuje - jeśli to możliwe - użycie nasienia mrożonego lub na życzenie klienta użycie 

innego ogiera stacji. W tym przypadku naliczona zostanie tylko cena stanówki faktycznie użytego ogiera. Nie 

przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej kwoty. W przypadku ogierów, na których nasienie jest duże 

zapotrzebowanie, Gestüt Bonhomme zastrzega sobie prawo do wydania nasienia wyłącznie dwa razy na 

ruję/klacz. Chętnie polecimy Państwu profesjonalnych lekarzy weterynarii do opieki ginekologicznej Państwa 

klaczy. Prosimy o kontakt. 

 

Świadectwa krycia 

Prosimy o przekazanie nam niezbędnych informacji do zgłoszenia krycia (w szczególności numer członkowski w 

związku hodowców i numer identyfikacyjny klaczy) najpóźniej do 1.08.2023, celem dokonania internetowego 

zgłoszenia krycia. Jeśli umowa inseminacyjna została wypełniona w całości, nie wymagamy żadnych 

dodatkowych informacji. Wyraźnie zaznaczamy, że zgłoszenie krycia może nastąpić tylko wtedy, gdy wszystkie 

poniesione koszty (stanówka, koszty transportu itp.) zostały w pełni uregulowane. 

 

Inseminacja w stacji 

Nasi hodowcy mają możliwość skorzystania z naszej wiedzy i mogą zainseminować swoją klacz w centrum 

pozyskiwania nasienia Gestüt Bonhomme. W tym celu do dyspozycji są boksy w stajni klaczy. Na życzenie 

możliwy jest codzienny pobyt na padoku. Ryzyko i koszty pobytu klaczy gościnnych, również ze źrebakiem, w 

stacji Gestüt Bonhomme ponosi ich właściciel. Stawka dzienna za pobyt klaczy gościnnej wynosi 15,00 € z VAT, 

za klacz ze źrebakiem 18,00 € z VAT. W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii skutecznej inseminacji 

lub źrebności, stawka dzienna wzrasta dla klaczy do 30,00 € z VAT, a dla klaczy ze źrebakiem do 36,00 € z VAT. 

Właściciel klaczy zgadza się na wezwanie przez centrum pozyskiwania nasienia lekarza weterynarii w jego 

imieniu i na jego koszt, jeśli centrum pozyskiwania nasienia uzna to za konieczne i właściwe. Badanie 

ginekologiczne klaczy, która ma zostać zainseminowana jest przeprowadzane przez lekarza weterynarii stacji i 

będzie osobno zafakturowane. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia idealnego terminu 

przyjazdu Państwa klaczy. 

 

Użycie naszych młodych ogierów 

Wyraźnie zwracamy uwagę naszym hodowcom, że użycie do krycia naszych młodych przed całkowitym 

ukończeniem próby dzielności (3-dniowy krótki test przydatności, test sportowy I i II lub 50-dniowy test) odbywa 

się na ryzyko hodowcy. Oczywiście Gestüt Bonhomme dokłada wszelkich starań, aby uzyskać odpowiednie 

świadectwa użytkowości ogierów, ale nie może ich zagwarantować. 

 

WFFS 

Wszystkie ogiery stacji są przebadane pod kątem genu WFFS. Aktualnie wszystkie ogiery Gestüt Bonhomme, od 

których dostępne jest nasienie świeże, są negatywne pod względem WFFS (nie są nosicielami). Odpowiednie 

wyniki badań są do wglądu na stronie internetowej lub można o nie pytać telefonicznie. Wyraźnie 

zaznaczamy, że zdecydowanie odradzamy kojarzenie dwóch nosicieli genu WFFS. Jednak to hodowca jest 

odpowiedzialny za przebadanie swojej klaczy pod kątem WFFS i odpowiedni dobór kojarzenia. 

 

Embriotransfer 

Wykorzystanie klaczy w embriotransferze lub ICSI musi zostać obowiązkowo zgłoszone przy każdej inseminacji. 

Prosimy pamiętać, że w przypadku embriotransferu cena stanówki jest płatna za każdy wypłukany zarodek. W 

przypadku kilku udanych płukań oczywiście zostanie udzielony rabat. 

 

Nasienie mrożone 

Dodatkowo oprócz nasienia świeżego od wszystkich ogierów stacji UE dostępne jest nasienie mrożone. Opisane 

tutaj warunki NIE dotyczą nasienia mrożonego. Opłata za nasienie mrożone jest płatna od razu z góry. Nie ma 

możliwości podzielonej płatności za stanówkę. Wykorzystanie nasienia mrożonego do zaawansowanych 

technik reprodukcyjnych, takich jak np. ICSI, musi być wcześniej zgłoszone i podlega odrębnym warunkom. O 

ceny jak i warunki wysyłki nasienia mrożonego prosimy pytać telefonicznie. 

 


