Hinnasto, valjastyöt
Hinnasto voimassa toistaiseksi. Päivitetty 28.12.2016. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Satulan sovitus
Satulan sovitukseen varataan reilusti aikaa, jotta saat rauhassa varmistua uuden satulan
toimivuudesta käytössänne.
Sovitusmaksu sisältää:
 kilometrikorvauksen
 ratsastajan sekä hevosen tarpeiden kartoituksen, satulan istuvuuden arvioinnin tai eri
satulavaihtoehtojen kokeilun
 satulan sopivuuden arvioinnin myös ratsain
 1-2 h työaikaa.

Sovitusmaksut ao. taulukon mukaisesti.
Ajomatka*

0 -30 km

31 – 60 km

61 – 120 km

yksi hevonen

60 €

80 €

-

2 tai useampi hevonen

50 €

60 €

70 €

*Ajomatka yhteen suuntaan osoitteesta: Lukkaroistentie 326a, Vihanti

Mistä satula?
1. Voit tilata satuloita kauttani Brida Ky:ltä.
Bridan verkkokaupasta löydät tarjolla olevat satulat. Voit ostaa satulan itse suoraan Bridan
verkkokaupasta tai tilata 1-3 satulaa kauttani, jolloin sovitamme ne. Mikäli satulat eivät sovi,
tai et jostain muusta syystä halua ostaa satulaa, maksat vain sovitusmaksun yllä olevan
hinnaston mukaisesti sekä satuloiden postitusmaksun (22€). Yli 1500€ ostoksen yhteydessä
hyvitämme sovitusmaksun. Satuloilla on 7 vuorokauden palautus- ja vaihto-oikeus.
Bridalta tilattaviin uusiin satuloihin otamme vaihdossa hyväkuntoisia ja laadukkaita
merkkisatuloita. Vaihtosatuloista annettava hyvitys on noin 70 % satulan sen hetkisestä
myyntiarvosta.
2. Voit hankkia satulan / satulat itse, haluamastasi paikasta.
Sovitamme satulat hevosellesi ja maksat vain sovitusmaksun yllä olevan hinnaston mukaisesti.
3. Mietimme yhdessä satulavaihtoehtoja ja voit itse päättää mistä haluat satulan ostaa.
Mikäli tarvitse apua sopivan satulan hankinnassa, voimme yhdessä miettiä sinulle ja
hevosellesi sopivaa satulamallia sekä kartoittaa vaihtoehtoja mistä sellaisen voi hankkia.

Satulan huolto
Satulan toppauksia pystyy jonkin verran säätämään muuttamalla vanhan villan määrää tai lisäämällä
uutta. Suurempien muutosten tai paakkuuntuneiden toppausten kohdalla suosittelemme toppausten
uusimista kokonaan.
Toppausmateriaaleiksi olemme valinneet vain laadukkaimmat villat. Mahdollisuuksien mukaan
pyrimme käyttämään aina valmistajan suosittelemaa villalaatua.
On hyvä muistaa, että toppaukset muokkaantuvat käytössä. Etenkin täystoppauksen jälkeen pehmeät
villat painuvat jonkin verran ensimmäisen 2-4 viikon käytön aikana. Seuraa toppauksen painumista ja
pyydä täydennys/tasaustoppausta tarvittaessa. Täydennyksen teemme veloituksetta 2 kk:n sisällä
satulan täystoppauksesta. Huom. Satulansovitus ei sisälly huollon hintaan!
Toppauksesta sekä muista isommista huolloista todistukseksi jää huoltotodistus josta voi olla hyötyä
mm. myydessäsi satulaa eteenpäin.
Varastostamme löytyvät seuraavat villavaihtoehdot:
 Englantilainen pitkäkuituinen 100% lampaanvilla
 Kiefferin synteettinen villa
 Prestigen synteettinen villa.
Toppauksen säätö, satula avataan 90-160 €
 Kun täydennys vaatii avauksen ja toppausta tarvitaan koko satulaan.
 Vanhojen villojen täytyy olla hyvässä kunnossa
 Samalla tarkistetaan runko ja vastinhihnojen kunto
 Villana synteettinen tai 100 % lampaanvilla riippuen satulasta
 saat huoltotodistuksen satulastasi, kuvien kera.
Kokotoppaus 200 €
 Satula avataan, samalla tarkistetaan runko ja vastinhihnojen kunto.
 Kokotoppaus sisältää täydennystoppauksen 2 kk sisällä.
 satulalle tehdään perusteellinen puhdistus
 saat huoltotodistuksen satulastasi, kuvien kera.
Rungon tarkastus, 55€
 Satula avataan, samalla tarkistetaan runko ja arvioidaan toppauksen tarve sekä muiden
osien, mm. vastinhihnojen kunto
 satulalle tehdään perusteellinen puhdistus
 saat kuntotarkistustodistuksen satulastasi, kuvien kera.
Mikäli runko paljastuu vialliseksi, satula palautetaan aukinaisena (etu- ja takakaarta ei
ommella kiinni). Tässä tapauksessa veloitetaan vain avaus- ja tarkistusmaksu 25€.

Kaaren vaihto, sis. kaari, 45 €.
Wintec ja Bates satuloihin saat kauttamme myös kaaren 30€ ja vaihdon 15 €.
Tilauksesta myös Anky-vaihtokaaret.
Vastinhihnojen vaihto
Vastinhihnat ovat laadukkaita ja valmistettu englantilaisesta vastinhihnanahasta.

2 kpl

4 kpl

6 kpl

Lyhyet (alle 45 cm)

44 € (22€ / kpl)

78 € (19,50€ / kpl)

90 € (15€/kpl)

Pitkät (+45 cm)

48 € (24€ / kpl)

88 € (22€/kpl)

Huom. Mikäli satula täytyy avata vastimien vaihdon yhteydessä, lisätään hintaan 25 €.

Muut satulan korjaustyöt
Tarve satulan korjaustöille arvioidaan aina myös satulan kuntotarkastuksen yhteydessä. Saat
tarvittaessa hinta-arvion korjaustöistä myös kuvien perusteella.
Esim. korjausompeleet alkaen 12 €, jalustinhihnojen ompeleminen (käsin) 15 € / kpl.

