Skånska Spritfabriken erbjuder...
gör din egen Pommeau, Äppelbrandy eller Äppelwhisky
Erbjudande av 30 liter (60 flaskor)
antal produkt

lagringstyp av ekfat
tid

Pommeau

1 år

pris vid
beställning

pris upphämtning

total pris

pris per
flaska

Nya franska ekfat 6025:och äppelbrandyfat

3 783:-

9 809:-

163:-

Äppelbrandy
3 år
(Skånsk Calvados)

Nya franska ekfat
och Sherryfat

11 795:-

7 406:-

19 202:-

320:-

Äppelbrännvin

1 år

Nya franska ekfat
och Pommeaufat

9 352:-

5 872:-

15 225:-

254:-

Äppelwhisky

3 år

Äppelbrandyfat

13 087:-

8 218:-

21 305:-

355:-

Text på etikett (max 30 karaktärer)

Så går det till
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du börjar med att fylla i en anmälan om förköp och skicka den till adressen nedan.
Du betalar en Avgift för din reservation och lagring av spritdrycken genom att vi skickar en faktura till Dig.
När Du betalat in pengarna blir Du registrerad. Grattis! Vi skickar ett ägarbevis för din reservation.
Vi börjar förberedelserna för just Din spritdryck på destilleriet och tappar upp den på fat.
Alla fat lagras i vårt lagerhus .
Vi rådgör med Dig om när det är dags att buteljera spritdrycken. Du kan välja att buteljera i omgångar eller att ta ut alltihoppå en gång.
7. När vi har buteljerat Din spritdryck hämtar och betalar Du buteljerna på ditt Systembolag.Vid uthämtningstillfället gällande
alkoholskatt, moms och försäljningsställes påslag tillkommer när Du hämtar den buteljerade spriten, vilket ingår i ”Pris
Upphämtning” ovan.
8. Dags att njuta av Din egen, helt unika spritdryck.

förnamn

efternamn

adress

postkod

stad

mobiltelefon

hemtelefon

datum

underskrift

epost

Skicka denna blankett innan till: Jan Rothman XO Spirits AB, Sandby 1651, 247 92 Södra Sandby eller scanna in och skicka via
email: jan@xospirits.se . När vi fått in Din beställning skickar vi dig en faktura som ska betalas inom 30 dagar. När den är betald får
Du ett ägarbevis för din reservation.

Bakgrund till

Skånska
Spritfabriken
Skånska Spritfabriken/XO Sweden Wines & Spirits AB framställer
Äppelbrandy och Pommeau gjord på enbart skånska äpplen, och en
Whisky som är framställd av svensk malt, inget annat. Helt utan konstgjorda och onaturliga ingredienser och blandat med en okomplicerad
tillverkning som framhäver råvarans egen smak – utan överflödiga
ansträngningar, komplikationer eller manipulationer.
En Äppelbrandy från Skåne liknar en äppelbrandy från Calvados. Vi ser att kvaliteten i det av oss
använda äpplet är så pass stor att den kommer att ge en tydlig skillnad i den färdiga produkten
mellan Äppelbrandy från Skåne och brandy från Calvados.
Whiskyn vi har gjort har smak av gröna äpplen och söt malt. Redan efter 2 år är den mjuk och
rund i smaken vilket är ovanligt. Den har destillerats enligt samma metod som när vi gör Äppelbrandy och får då den ovanligt mjuka och runda smaken.

unik svensk arom
Klimatets effekter på råvarans aromer är stora. Klimatet i Sverige skapar en unik och elegant
smakrikedom som är frisk och aromrik. Det finns två faktorer som orsakar till att Sverige kan
producera så speciella äpplen och korn; den ena är de många soltimmarna, den andra är växlingarna mellan dagens värme och nattens kyla. Då kan en optimal upplagring av kolhydrater
under dagen följas av nattkyla som har en bromsande inverkan på äpplets ämnesomsättning och
aromen utvecklar sig på bästa sätt. Det innebär att äpplet mognar långsammare, blir fastare i
köttet och får en aromrikare smak.

Varför ska Du reservera en eller flera flaskor?
Det viktigaste skälet till att Du ska reservera flaskor eller en tunna är att Du bryr dig om kvalitet,
och vill kunna sätta Din egen prägel på drycken. Genom att välja äppelsorter till musten och typ
av äppeldestillat som bas kommer Du att kunna få just Din Pommeau och Äppelbrandy . Du kan
även välja maltsort för just Din whisky.

VILLKOR SKÅNSKA SPRITFABRIKEN 2015
Allmänt

Villkoren i detta erbjudande gäller till 2015-12-31, 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.
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@xospirits.
se.

Tilldelning och träffande av avtal
Skånska Spritfabriken avgör om intressenter tilldelas reservation av spritdryck eller inte, samt storleken på reservationen. Avtal träffas genom att
(i) Skånska Spritfabriken skriftligen bekräftar att Kunden tilldelas reservation av spritdryck, efter Kundens beställning, och att (ii) Kunden betalar Avgiften (se under ”Köp och betalning”).
Skånska Spritfabriken äger rätt att på saklig grund ensidigt i förtid avslutaen reservation av spritdryck och återbetala av Kunden erlagd Avgift fö
reservationen.

Extratjänster
Extratjänster och produkter kommer att erbjudas till Kunden enligt separat prislista.

Lagringstid och buteljering
Skånska Spritfabriken äger rätt att buteljera om lagring av Äppelbrandy eller Whisky skett över tre års tid eller om lagring av Pommeau skett
över ett års tid. Skånska Spritfabriken informerar kunden via e-post när
buteljering beräknas ske. Kunden har även rätt att via e-post till Skånska
Spritfabriken ange önskad tid för buteljering. Kunden kan begära lagring
utöver ovan angivna tider för en extra kostnad att överenskommas särskilt mellan parterna. Skånska Spritfabriken äger alltid rätt att neka sådan
begäran och istället buteljera spritdrycken.
Kunden kan ange en personlig textrad på flaskornas etikett i samband
med anmälan till beställningen eller allra senast innan buteljering, samma text för alla flaskor som buteljeras. Skånska Spritfabriken buteljerar
endast fulla flaskor om 0,5 liter.
Alla fat har individuella egenskaper, varefter spritens karaktär, smak, doft,
färg och volym kan skilja sig åt mellan olika fat trots samma val och lagringstid.

Köp och betalning
Vid tilldelning av spritdryck betalar Kunden en Avgift för reservation av
spritdryck, lån av fat, fyllning av spritdrycken, fatlagring, fatskylt, årliga
fatprov och fatförsäkring under lagringstiden samt en tröja från Skånska
Spritfabriken. Vid var tid gällande mervärdesskatt tillkommer.
Betalning av Avgiften sker antingen genom betalningslösning på Skånska
Spritfabrikens hemsida eller efter faktura.
Vid uthämtning av buteljerna betalar Kunden:
(i) ett förutbestämt pris innefattande spritdrycken, flaskor, buteljering,
etikettering, årliga fatprov och frakt av buteljerna till utlämningsställe i
Sverige, och
(ii) var tid tillkommande externa skatter och avgifter (inklusive men ej
begränsat till alkoholskatt, mervärdesskatt och försäljningsställes påslag).

Leverans
Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i Sverige 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.

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 reserveringen kommer att tillsändas Kunden via
e-post till den e-postadress som angetts av Kunden vid beställning.

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
XO Sweden Wines & Spirits AB
Sandby 1651, 247 92 Södra Sandby
Telefon: +46 73 8832546
E-post: jan@xospirits.se
Hemsida: www.xospirits.se
Organisationsnummer: 556843-4384

