SPRITFABRIKEN
ERBJUDER
Reservation av fat (villkor och pris från 1 april 2017)
Strax utanför Lund har Spritfabriken sin tillverkning av Gin, Whisky och Äppelbrandy av råvaror från skåne. Produktionen
är högst begränsad, med volymer om endast ca 5 000 liter per år. Tillgången till vår karaktärsfulla sprit kommer därför
alltid att vara starkt begränsad.
All råvara kommer från Skåne; äpplen från Österlen och kornmalten från Trolle Ljungby och övriga ingredienser från övriga
Skånes mylla.
Mot bakgrund av det stora intresse som finns för att ”äga” ett eget fat med råsprit så erbjuder vi nu upp till 100 fat till
reservation per år. Erbjudandet gäller för fat på ca 30 liters volym eller del av fat på 3 liter. Typiskt sett ger europeisk ek
aromatisk krydda, större tyngd och mörkare fruktighet än amerikansk ek. Ny ek ger kraftigare fatpåverkan än tidigare
använd. Tidigare innehåll ger en effekt när det varit en dryck med sötma, där t.ex. äppelbrandy ger extra sötma med fina
äppeltoner och en mjukare dryck.

Erbjudande
Skånska råvaror

Variant

Finish*

ReservationsPris**

Pris exempel per
flaska***



’W’ - Single Malt Whisky,



Ej rökigt recept

46%, 3 år, Trolle Ljungby




Äppelbrandy

30 liter: 17 000kr

573kr  Sverige



Ingen finish

(lagrad + 10%)

491 kr  Danmark

3 liter: 2 000 kr

645 kr  Sverige

(lagrad + 10%)

552 kr  Danmark

30 liter: 5 000kr

278 kr  Sverige

Samma som ovan, men den
är lagrad i 16 månader på nya
franska fat





’G’ – Gin, 46% alk vol



Ekologisk



Äppelbrandy



Utan lagring

’Ä’ – Äppelbrandy, 41% alk



Österlen Fridens



Stout

vol, 3 år



Östra



Sherry

Sönnarslöv



Ingen finish

240 kr  Danmark
30 liter: 9 000kr

360 kr  Sverige
317 kr  Danmark

3 liter: 1 000 kr

383 kr  Sverige
338 kr  Danmark

*Under lagringstiden, kan vi flytta över whiskyn/äppelbrandy till ett mindre fat som haft annan alkoholdryck lagrad.
”Ingen finish” innebär att drycken ligger på ett fat utan nya influenser än ekfatets egna.
**Exklusive Alkoholskatt och utlämningsställets marginal, inkl buteljeringsavgift och dyl.
***Inkl allt, baserat på Systembolaget i Sverige och Juuls Vinhandel i Danmark i 50 cl flaska. Kurs 1DKK -> 1,31SEK
Vad ingår? – Lagerhyra i 39 månader och försäkring för råspriten som del av vårt lager. Ekfatet ingår dock inte.

I priset ingår en årlig provsmakning för Fatägaren. Provsmakningarna kan göras vid Skånska Spritfabriken samt på platser
och vid tillfällen som vi anger på hemsidan, som tex på mässor. Fatägaren bokar sin provsmakning genom att skicka ett
email till jan@spritfabriken.com . Vid provsmakning tillkommer, i enlighet med krav i gällande lagstiftning, en kostnad per
centiliter för den sprit som provsmakas. Fatägaren kan, mot betalning, ta med gäster på provsmakningen.
Vad tillkommer? – Systembolagets eller annan distributörs/återförsäljares påslag, i Sverige f.n. alkoholskatt om 516 kr 59
öre per liter 100-procentig alkohol (2017 års nivå) samt mervärdesskatt om 25 procent.

Personuppgifter för beställare/kontaktperson
Namn: _______________________________________________________________________________________________
Adress: ______________________________________________________________________________________________
Postkod:_____________________ Postadress: _____________________________________________________________
Mobiltelefon:______________________ Hemtelefon:____________________E-post: _____________________________
Datum: _______________________ Underskrift: ____________________________________________________________

Skicka denna blankett till: Skånska Spritfabriken, Sandby 1651, 247 92 Södra Sandby eller scanna in och skicka via email:
jan@spritfabriken.com . Giltigt avtal förutsätter utöver skriftlig beställning även meddelad tilldelning av fat samt full betalning i förskott

VILLKOR SKÅNSKA SPRITFABRIKEN 2014

ALLMÄNT

LEVERANS

Villkoren i detta erbjudande gäller till 2017-12-31, och kan på
saklig grund ändras utan föregående meddelande (se ”Ändring
av villkor” nedan). Kommunicering av ändringen till den som
reserverar flaskor (i det följande ”Kunden”) kommer att ske
snarast genom publicering på XO Sweden Wines & Spirits AB:s
(i det följande ”Skånska Spritfabriken”, reg. bifirma) hemsida
eller via e-post. Erbjudandet är riktat till en mindre krets kunder
i syfte att ge en unik möjlighet för kunden att påverka och följa
utvecklingen av drycken från råvara till färdig produkt.

Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt
försäljningsställe i Sverige eller Danmark i enlighet med vid
buteljeringstillfället gällande och tillämpliga lagar och
föreskrifter. Skånska Spritfabriken meddelar Kunden via e-post
när leverans sker. Kunden ansvarar för att flaskorna hämtas ut
från försäljningsstället senast sex månader från leveransdatum.
Ej uthämtade flaskor återgår till Skånska Spritfabriken utan
kompensation till kunden och Kunden har inte rätt till
återbetalning av Avgiften.

Kunden ansvarar för att uppgifter angivna vid beställningen är
korrekta. Skulle kontaktuppgifterna ändras ansvarar Kunden för
att dessa ändringar registreras hos Skånska Spritfabriken genom
e-post till jan@spritfabriken.com

TILLDELNING OCH TRÄFFANDE AV
AVTAL
Skånska Spritfabriken avgör om intressenter tilldelas
reservation av spritdryck eller inte, samt storleken på
reservationen Avtalsinnehåll och avtalsslut – Avtal mellan
Skånska Spritfabriken och kunden ingås genom att kunden
undertecknar beställningssedel, får bekräftelse av att tilldelning
kan ske och att kunden därefter även erlägger hela den på
beställningssedeln angivna betalningen för reservationen av det
aktuella fatet. Kunden skall vara antingen en (1) privatperson
eller en (1) juridisk person, d.v.s. bolag eller förening; lösa
sammanslutningar av flera personer får utse en huvudansvarig
som blir vår kund. Avtalets innebörd är att kunden köper ett
ekfat av viss typ samt begär tillverkning av råsprit, vilken

OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER
Sprit lagras i levande material av ek, varefter oförutsedda
händelser som t.ex. läckage från fatet kan inträffa. Skulle en
sådan eller liknande oförutsedd händelse inträffa erhåller
Kunden kompensation från Skånska Spritfabriken för eventuell
ekonomisk skada, dock maximalt den Avgift som Kunden
betalat vid reservation av spritdrycken.

MEDDELANDEN
Meddelanden rörande lånet och reserveringen kommer att
tillsändas Kunden via e-post till den e-postadress som angetts av
Kunden vid beställning.

bolaget åtar sig att reservera för kundens framtida köp via
Systembolaget (eller annan ordning enligt då gällande lagar
och regler). Kostnaden för ekfat och reservation är ett köp och
därför momspliktigt. Reservationsavgiften återfås inte för det
fall att utköp av whiskyn ej genomförs.
Fyllning av fat – Fat i enlighet med lagd beställning och ingått
avtal köps in och fylls sedan då råsprit finns tillgänglig.
Råspriten – Den råsprit som tillverkas av Skånska Spritfabriken
är gjord av mältat korn, jäst och vatten, vilken bränts/destillerats
i enkla kopparpannor (Eng. ”pot stills”). Styrka vid fatfyllning
är ca 65 procent. Lagring och avdunstning – I reservationen av
fatet ingår tre år och tre månaders lagerhyra. Dessa tre år kan
vara tillräcklig tid för att råspriten skall mogna till en bra hisky.
Vid behov eller önskemål kan tiden dock förlängas, se nedan.
Lagringstiden ger whiskyn mycket av dess karaktär, särskilt från
så små fat som det här är fråga om. Under lagringstiden kommer
också en del av spriten att sugas upp av fatet eller avdunsta.
Uppskattningsvis kan detta för små fat handla om ca fem
procent av volymen per år, men det varierar och någon garanti
om slutlig mängd kan inte lämnas.
Whiskyns karaktär – Råspritens karaktär kommer att förändras
och kompletteras under lagringstiden. Varje enskilt fat kommer
att påverka råspriten mer eller mindre olika. Slutlig karaktär kan
därför inte förutses exakt. Generellt gäller att ju mindre fat och
nyare ek, desto kraftigare påverkan på whiskyn över en viss
tidsperiod. Förlagring med exempelvis Sherry kan också tillföra
vissa nyanser i sig självt, som fruktighet och mandel.
Extra lagringstid – Om kunden önskar förlänga lagringstiden
utgår en avgift om f.n. 500 kr per påbörjat år för fat om ca 32
liters volym eller andel i större fat, alternativt f.n. 750 kr per år
för fat om ca 50 liters volym. Om kunden inte utger den extra
lagerhyran inom 30 dagar från påbörjat nytt lagerår kan Skånska
Spritfabriken kräva att avtalet och därmed reservationen av fatet
upphör. När det gäller andelsfat gäller för lagringstiden att
Skånska Spritfabriken avgör när innehållet i fatet har nått en
tillräcklig mognad; sådan mognad kan för andelsfat i snitt
förväntas ligga från sex år och uppåt.
Utlåning av ekfatet under hela lagringstiden m.m. – Oavsett om
kunden väljer att buteljera och köpa whiskyn eller ej så är
kunden förpliktigad att låna ut det aktuella ekfatet till Skånska
Spritfabriken under hela den tid som whisky lagras på
detsamma. Efter att ekfatet har tömts på whisky kan kunden
köpa det hos bolaget inom 30 dagar. Prov från fatet – Smakprov
från fatet får enligt gällande lagstiftning inte lämnas ut.
Förutsatt att Skånska Spritfabriken har utskänkningstillstånd för
lokalen så kan smakprov i glas erbjudas. Enligt gällande
lagstiftning måste därvid en kostnad tas ut. Kunden är i
samband med besök av sitt fat dock alltid välkommen att andas
in djupt ovanför det egna fatet när prov för doftbedömning tas.

ÄNDRING AV VILLKOR
Skånska Spritfabriken äger rätt att ensidigt ändra dessa villkor i
den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut
ger anledning härtill eller om det i övrigt – enligt Skånska
Spritfabrikens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt
eller nödvändigt.

FORCE MAJEURE
Förhindras Skånska Spritfabrikens åtaganden enligt detta avtal
till följd av Force Majeure, ska Skånska Spritfabriken för den tid
som hindret varar anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet,
och Kunden äger inte rätt till ersättning för skada som därigenom
uppkommer. Med Force Majeure avses krig, terroristattacker,
politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, statliga
eller andra myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, lockout,
blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller
annan liknande omständighet utanför Skånska Spritfabrikens
kontroll, som hindrar Skånska Spritfabrikens möjlighet att
fullfölja sina åtaganden.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Kunden medger genom beställning att Skånska Spritfabriken
lagrar Kundens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen.

KONTAKT
Skånska Spritfabriken
Sandby 1651, 247 92 Södra Sandby
Telefon: +46 73 8832546
E-post: jan@spritfabriken.com
Hemsida: ww.spritfabriken.com
Organisationsnummer: 556843-4384

