Jagt prisliste 2020
Priser er I sydafrikanske Rand (ZAR) inklusiv 15% moms (VAT).
1Rand er ca. 0,45 DKK (februar 2020).
NB: priserne kan ændres uden varsel på grund af lokale prisstigninger i Sydafrika
Art
Cape buffalo bull op til 42''
Cape buffalo bull 42'' til 44''
Cape buffalo bull 44''+
Cape buffalo cow
Blesbuck
Blue Wildebeest
Bushbuck
Grey Duiker
Eland
Impala
Kudu
Nyala bull
Sable antelope
Steenbuck
Warthog
Waterbuck
Zebra (Burchell's)

Pris i Rand
172.500
218.500
(*)
45.000
8.800
15.400
17.500
8.500
36.000
6.400
29.900
33.000
69.900
9.500
6.500
29.900
17.000

*) Aktuel pris oplyses efter forespørgsel

Tillæg:




Jagtleje og Professional Hunter: 3,500 Rand pr. jæger pr. dag.
Ledsagende ikke-jæger: 2,000 Rand pr. pr. dag.
Transport af trofæer til konservatoren First Class Trophy (dansk med kontor i Sydafrika) er inklusiv. Transport til
konservatoren Life Form i White River koster 1,500 Rand.

OBS: Ved anskudt og/eller forbi-skudt vildt betales fuld pris. Hvis der i selvforsvar skydes eller anskydes nogen af the Big
5 eller anden art, er det jagtstedets krav, at jægeren holdes ansvarlig for betaling af det skudte eller anskudte i henhold til
jagtstedets priser for trofæet.

Følgende er inklusiv:






Riffel leje (typisk cal .275, .308 eller .375) og ammunition
Jagtkøretøj og brændstof
Autoriseret Professional Hunter
Transport til/fra Mpala Safari Lodge til vore jagtområder (ca. 1 times kørsel)
Behandling af trofæ på stedet (opbrækning, pelsning, afsavning, saltning og mærkning), samt transport af
trofæer til konservatoren First Class Trophy er inklusiv.

Konservator, pakning og forsendelse mm.:
Alt konserveringsarbejde, dyrlægekontrol, forsendelse, forsikring mv. bliver håndteret efter aftale mellem dig og
konservatoren og alt betaling vedr. dette sker direkte fra dig til konservatoren udenom Mpala Safaris.
Vi anbefaler at du benytter First Class Trophy (dansk firma) eller Life Form Taxidermy (sydafrikansk firma) som din
konservator. De er begge meget professionelle og benyttes af kvalitetskrævende jægere fra hele verden, som ønsker en
international og professionel service.
Vi leverer dit trofæ til konservatoren og overdrager dine kontaktinformationer og email. Herefter kontakter konservatoren
dig pr. email og I aftaler hvordan du ønsker trofæet behandlet eller opsat. Konservatoren sørger også for alle formaliteter
som pakning, forsendelse, forsikring osv. Betaling for konservatorens arbejde mv. sker ved bankoverførsel direkte fra dig
til konservatoren uden involvering af Mpala Safaris.
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