Nyheter

Datum 1 mars 2020

Våren tittar fram på sina håll i Sverige och högsäsongen är i full gång. Vi
på Stallmästaren känner av trycket på beställningar till lamm och kalvar
och vi försöker få ut era märken så snabbt vi kan.
Vi ber er att tänka på att inte vänta för länge med era Original
beställningar till nya djur. Är det bråttom med din beställning kan det
vara bra att dela upp i den i bråttom och det som kan vänta i 10
arbetsdagar. Stora bråttom beställningar försenar leveranser på andra
håll i vår produktion.
Ny hemsida/nätbutik och Facebook
I början av januari 2020 uppdaterade vi vår hemsida och
nätbutik. Adressen och funktionen är densamma. Som
tidigare behöver man ha bank-id som legitimation för att
beställa på hemsidan.

Blanketter hittar du i övre menyn

För AB, HB och föreningar krävs en fullmakt från
organisationen till ditt personnummer för att kunna logga
in i nätbutiken.
Blanketter kan du skriva ut från hemsidan eller ring in till
oss så skickar vi nya blanketter till dig.
Även fullmakten finns på hemsidan att skriva ut.
För att logga in i nätbutiken går man in på
www.stallmastaren.se

Till nätbutiken finns på
flera ställen på hemsidan

1, Klicka på Till Nätbutik
2, Fyll i personnummer (12 siffror)
3, Starta sedan ditt Bank-id på samma eller annan enhet.

Numera finns vi även på Facebook där vi titt som tätt kommer ut med
tips och aktuell information som kan vara bra att tänka på. Följ oss på
Facebook, så missar ni inte några nyheter.

Nya avgifter från 1 januari 2020
•
•
•
•

Vid bråttom: 3 kr per öronmärke
Över 500 öronmärken Bråttom: 3 kr/märke + avgift 250 kr
Djur på slakteri och AKUTA beställningar: 3 kr/märke + avgift 250 kr
Signalmärken Bråttom: 1 kr per öronmärke
Önskar ni ändra er order till akut? (dvs tillverkning och utskick samma dag)
Görs detta senast kl:10.00 på telefon eller e-post nästkommande vardag efter
lagd beställning.

Combi 3000 Öronmärken, ett öronmärke för alla djurslag
I Combi 3000®-märket är det gjort förstärkningar i övre delen av
märket, både i hon- och handelen. Bättre design och materialfyllnad i
övergången mellan märkesplatta och stam ger ett starkare
öronmärke.
Fri rotation mellan hondel och handel reducerar risken för irritation
och infektion. Sårytan läker snabbt och den stängda märkesspetsen
förhindrar att smitta sprids. Rotationen att märket gör även att
handelen, tål mer belastning. Det förbättrar märkets hållbarhet.
Alla handelar har sedan 2017 fått en längre stam på 2 mm.
Combi 3000 Öronmärken appliceras i örat med svart Combi Junior
tång (2011) och svart Combi junior nål (20mm).
Ett tydligt klick hörs vid fastsättningen när märket sitter i lås. Även
rotationen av hon- och handel visar att märket sitter i korrekt om de
snurrar med lätthet.

Behöver ni göra ändringar på er beställning kontakta oss
•
•

Vid webborder innan 10:00 nästkommande vardag
Vid brevorder snarast på telefon eller e-post

OS ID Stallmästaren AB
Skaragatan 110
531 33 Lidköping

Hemsida: www.stallmastaren.se
E-post: order@stallmastaren.se
Telefon: 0510-204 45

Var redo med SE nr, person- eller organisationsnummer.
Tänk på att beställa era märken i tid

