NCjagt
Østre Strandvej 3
Tjæreborg
Denmark
DK-6731
Tlf.: +45 75 17 54 22
www.ncjagt.dk

Bestilling af tysk jagttegn og jagtforsikring
Kontakt person:

Oplysninger om ansøger

Adresse:
Postnummer / By:

By:

Telefonnummer:

Mobil nr.:

Email:
14 dages jagttegn kr. 495,- Periode

Fra:

Til:

1/1 års jagttegn kr. 795,- sæt kryds

Beløbet skal overføres til konto:

Regnr.: 3409 Kontonr.: 11 95 75 28

Jeg skal på jagt i
Den:
NCjagt nr.:

Ej NCjagt

SEND
Har du et tysk jagttegn der er udløbet, skal du sende os følgende pr. post:
- Kopi af gyldigt dansk jagttegn
- Dit gamle tyske jagttegn
- Denne formular i udfyldt stand

Har du ikke et tysk jagttegn, skal du sende os følgende pr. post:

- Kopi af gyldigt dansk jagttegn
- Kopi af dit gyldige rejsepas ( de to første sider med foto )Vær opmærksom på det IKKE er våbenpas!
- Et pasfoto i farver, i pasfoto-format
- Denne formular i udfyldt stand

Prisen for udarbejdelse af det tyske jagttegn, tysk forsikring, forsendelse og overvisningsgebyr:

14 dages jagttegn kr. 495,- Forsikringsbeløbet er 2.000.000 �
1/1 års jagttegn kr. 795,- (gælder indtil dit danske jagttegn udløber) Forsikringsbeløbet er 2.000.000 �

Har du ikke købt jagtrejsen hos NCjagt så koster ovennævnte jagttegn kr. 300,- ekstra

Leveringstiden er afhængig af ekspeditionstiden i Tyskland. Et 14-dages jagttegn tager normalt 14 - 21 dage og et 1/1 års
jagttegn tager 14 - 28 dage.

Hvis du vil på bukkejagt i Tyskland, eller på mere end én trykjagt bør du vælge et helårsjagttegn.
- så har du også mulighed for at deltage i flere jagter m.v. uden jagttegnet skal fornyes.
BESTIL ALTID DIT JAGTTEGN I GOD TID - GERNE STRAKS DU HAR DATOEN FOR DIN JAGT!
Har du spørgsmål, så ring til Niels Christiansen på telefon +45 4029 1833 eller udfyld kontaktformularen på
hjemmesiden. Når du har udfyldt formularen, så gem den på din pc og send den til mail@ncjagt.dk

