Vadászati árjegyzék

Érvényes: 2022.03.01- től

KASZÓ ZRT.

7564 Kaszó, Kaszó puszta 1
Tel.: +36 82/445-919, Mobil: +36 30/ 542-1072
E-mail: vadaszat@kaszort.hu
arva.karoly@kaszort.hu

Gímszarvas vadászat
Trófeasúly
2,49 kg-ig
2,50 kg-tól
3,50 kg-tól
5,00 kg-tól
6,00 kg-tól
7,00 kg-tól
8,00 kg-tól
9,00 kg-tól
10,00 kg-tól
11,00 kg-tól

€/db
400
800
1 050
1 200
1 700
2 700
3 900
5 300
7 300
11 300

€/10gr

+5
+10
+12
+14
+20
+40
+60

Október 5. után 8,00 kg-ig 10%, október 15. után 20%
árengedmény!

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső
fogsorral, hivatalos trófeabírálaton.
A trófeához tartozik térítés nélkül, a gyöngyfog is.
Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült
trófeaméretnek megfelelő kilövési díj 50%-a.
Gímtehén, ünő
Gímborjú
Spíszer

elejtése
elejtése
elejtése

160 €
110 €
160 €

Dámszarvas vadászat
Trófeasúly
1,99 kg-ig
2,00 kg-tól
2,50 kg-tól
3,00 kg-tól
3,50 kg-tól
4,00 kg-tól

€/db
350
800
1 050
1 400
2 050
3 250

€/10gr

+8
+13
+24
+55

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után nagykoponyával és felső
fogsorral, hivatalos trófeabírálaton.
Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült
trófeaméretnek megfelelő kilövési díj 50%-a.
Dámtehén, ünő, borjú elejtése
Spíszer
elejtése

110 €
110 €

Őz vadászat
Trófeasúly

€/db

€/10gr

199 gr-ig
200 gr-tól
250 gr-tól
300 gr-tól
350 gr-tól
400 gr-tól

125
170
170
320
520
1 020

+3
+4
+10
+25

Az agancs mérése:
24 órával a kifőzés után történik nagykoponyával
hivatalos trófeabírálaton.
Nagykoponyával való mérés esetén a vendégnek, a
trófeabíráló bizottság által kiskoponyára átszámított
súlyt kell elfogadnia.
Sebzés:
Fizetendő a hivatásos vadászkísérő által becsült
trófeaméretnek megfelelő kilövési díj 50%-a.
Őzsuta, gida elejtése

35 €

Vaddisznó vadászat
Agyarhossz
€
€/mm
12,00 cm-től
400
14,00 cm-től
600
16,00 cm-től
800
+20
18,00 cm-től
1 200
+30
20,00 cm-től
1 800
+40
A számlázás alapjául a két nagyagyar hosszának
átlaga számít. A mérés hivatalos trófeabírálaton történik.
Amennyiben az egyik agyar törött, és így az átlag nem éri el
a 12 cm-t, társas vadászatok esetén is a 12 cm-es méretének
megfelelő díj fizetendő.
Sebzés
200 €
Kan elejtése 50 kg-ig, 12 cm-től
300 €
Koca elejtése 80 kg fölött
450 €
Koca elejtése 80 kg alatt
300 €
Süldő elejtése 50 kg-ig
180 €
Malac
20 kg-ig
80 €
Sebzés esetén az elejtés árának fele fizetendő!
Május 1-től augusztus 15-ig árainkból 20% kedvezményt
biztosítunk!
Társas vadászat díjairól érdeklődjön elérhetőségünk egyikén!
Általános információk!

Belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel, fegyvertartási
engedéllyel rendelkező magyar állampolgár vehet igénybe.
Bármely vadászaton, a vadászat vezetője, illetve a kísérő vadász
átal becsült trófea nagysága, súlya (vadkan kivételével)+/- 15%-al
térhet el a szerződésben meghatározott trófea mérettől.
A vadászvendégnek, ezen az eltérésen belül, ki kell fizetnie a
terítékre hozott vad árjegyzéki díját. Vadkan elejtése esetén,
mindig a tényleges
méret a fizetés alapja. Amennyiben a vadászvendég a szerződésében
megállapodottnál nagyobb trófeájú nagyvad kilövésére határozza
el magát, a területen, azt egy külön nyomtatvány kitöltésével
kérheti. Ezt a nyomtatványt a lőjegyzék mellékleteként kell az
elszámoláskor kezelni.

Szolgáltatásaink

Szállás
€/éj/fő
Vadászházi lakosztály reggelivel
95.Vadászházi szoba reggelivel
65.Manzárd szoba reggelivel
55.Faházak reggelivel
45.Egyágyas felár
10.Ebéd és vacsora
€
Első osztályú
25.Másod osztályú
20.Hideg csomag
15.Gyerekkedvezmény 12 éves korig
25%
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!
Kutya a vadászházban
20 €/éj
Terepjáróhasználat
1 €/km
A KASZÓ ZRT a következő extra díjat számolja fel, amennyiben
a vadászvendég saját italát szeretné elfogyasztani a vadászház
éttermében.
Bor 5 €/üveg
Rövid ital 15 €/üveg
Az euró forintra történő átszámítása a mindenkor érvényes
MNB napi középárfolyam szerint történik.
Forintban történő számlázás estén a vadászati program
utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam képezi
az elszámolás alapját.
Az árak a forgalmi adót tartalmazzák.

