Prislista
Här är en beskrivning av våra fat samt tilläggstjänster.

Svensk Ek
Fatet är på 30 liter. Fatet är hårt rostat.

Totalpris för fat och innehåll
H.A.R.R.E.L

17 400 kr

Guatemala 4 år

17 600 kr

I detta pris ingår ett lån till H.A.R.R.E.L AB för fatets innehåll, fatet, fatfyllning, personlig
skylt, buteljering, flaskor, etiketter, hanteringskostnad årligt fatprov, frakt till
utlämningsstället, lagerkostnad och försäkring för de tre första åren.

Fat

8 600 kr (ink moms)

Fatets innehåll (två alternativ)
H.A.R.R.E.L

8 800 kr som lån

Guatemala 4 år

9 000 kr som lån

Amerikansk Ek
Fatet är på 30 liter. Fatet är hårt rostat.

Totalpris för fat och innehåll
H.A.R.R.E.L

17 100 kr

Guatemala 4 år

17 300 kr

I detta pris ingår ett lån till H.A.R.R.E.L AB för fatets innehåll, fatet, fatfyllning, personlig
skylt, buteljering, flaskor, etiketter, hanteringskostnad årligt fatprov, frakt till
utlämningsstället, lagerkostnad och försäkring för de tre första åren.

Fat

8 300 kr (ink moms)

Fatets innehåll (två alternativ)
H.A.R.R.E.L

8 800 kr som lån

Guatemala 4 år

9 000 kr som lån

Bourbon
Fatet är på 30 liter

Totalpris för fat och innehåll
H.A.R.R.E.L

18 500 kr

Guatemala 4 år

18 700 kr

I detta pris ingår ett lån till H.A.R.R.E.L AB för fatets innehåll, fatet, fatfyllning, personlig
skylt, buteljering, flaskor, etiketter, hanteringskostnad årligt fatprov, frakt till
utlämningsstället, lagerkostnad och försäkring för de tre första åren.

Fat

9 700 kr (ink moms)

Fatets innehåll (två alternativ)
H.A.R.R.E.L

8 800 kr som lån

Guatemala 4 år

9 000 kr som lån

Sherry (Olorosso)
Fatet är på 40 liter

Totalpris för fat och innehåll
H.A.R.R.E.L

21 300 kr

Guatemala 4 år

21 900 kr

I detta pris ingår ett lån till H.A.R.R.E.L AB för fatets innehåll, fatet, fatfyllning, personlig
skylt, buteljering, flaskor, etiketter, hanteringskostnad årligt fatprov, frakt till
utlämningsstället, lagerkostnad och försäkring för de tre första åren.

Fat

9 900 kr (ink moms)

Fatets innehåll (två alternativ)
H.A.R.R.E.L

11 400 kr som lån

Guatemala 4 år

12 000 kr som lån

Lånet
Svensk lagstiftning gör det inte möjligt att sälja rommen direkt till er. Därför är priset
uppdelat på två belopp. Ett för köpet av fatet och ett som är ett lån till oss som betalas
tillbaka när rommen ska buteljeras. Som motprestation för lånet så fyller vi ditt fat och
reserverar innehållet för dig.

Tilläggstjänster
Extra lagring utöver tre år
Hanteringskostnad extra fatprov (utöver kostnad för sprit)
Hanteringskostnad skicka fatprov via privat import (SB)
Delbuteljering (antalet ska vara delbart med 6)
Vid spädning tillkommande flaskor över 50 st resp 70 st
Frakt av tömt fat

500 kr/år
200 kr/prov
200 kr
2000 kr
100 kr/st
Postens gällande avg

Slutkostnad
Vad kommer flaskorna att kosta?
När flaskorna är buteljerade och du ska hämta ut dina flaskor ska du betala den sista
delen av kostnaden för din rom. Det är alkoholskatt, moms och Systembolagets påslag.
Slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi vet hur mycket som har avdunstat i fatet och
mätt upp den exakta alkoholhalten på din rom och kan beräkna skatten.
Varje år avdunstar det ca 3-5% av fatets innehåll.
Räkneexempel
Här räknar vi på ett fat av svensk ek. Totalpriset är 17 400 kr varav lånedelen är 8 800 kr
och fatet 8 600 kr. Fatets pris är inklusive moms.
Anta att vi får ut 48 st 50 cl-flaskor på 55%.
Fatets kostnad fördelat per flaska blir då 179,16 kr (8 600/48).
Sedan har vi kostnaden för rommen som fördelas per flaska vilket blir 183,33 kr
(8 800/48).
På den del som är rommen ska sen Systembolagets påslag, alkoholskatten och momsen
läggas på.
Kostnad rom/flaska
Systembolagets påslag
Alkoholskatt
Moms 25%
Summa

183,33 kr
35,10 kr
142,06 kr (Alkoholskatten är 516,59 kr/liter ren alkohol)
90,12 kr
450,61 kr

Totalt per flaska blir det då 630 kr avrundat uppåt (450,61 kr + 179,16 kr = 629,77 kr).

Återfyllning av fat
Vi erbjuder er också möjligheten att återfylla ert fat. Ni har ju redan betalat för fatet så den
kostnaden sparar ni. Besparingen blir mellan ca 3 900 - 5000 kr beroende på vilket fat ni
har valt. Utöver den kostnadsbesparingen ger vi er också rabatt på destillatet/rommen.
Rabatt återfyllning
30 liters fat
40 liters fat

-1000 kr
-1 500 kr

