Reservation av fat (villkor och pris från 1 oktober 2017)
Strax utanför Hunnebostrand på den bohuslänska kusten norr om Smögen har Smögen Whisky AB uppfört ett
bränneri för maltwhisky. Whiskyn har en utpräglad, stark kustkaraktär med tydlig maltighet och torvrökighet (fenolhalten ligger på 40 ppm eller mer). Produktionen är högst begränsad, med volymer om endast ca 10 000 liter per år.
Tillgången till vår karaktärsfulla whisky kommer därför alltid att vara strikt begränsad.
Mot bakgrund av det stora intresse som finns för att ”äga” ett eget fat med råsprit/whisky så erbjuder vi kontinuerligt reservation av små fat för fatägarens egen buteljering (hos oss). Allokering är efter tillgång till fat och plats i
fatlagret, som är begränsat.
Erbjudandet gäller för i huvudsak nya fat om 30 l som innehållit Bourbon eller Sherry, eller andelar i normalstora
fat på kring 200 liters volym. Typiskt sett ger amerikansk vitek mycket karaktär av vanilj, mandel, ljusa frukter och
kola, medan europeisk ek i vår sherryfat ger mer aromatisk krydda, större tyngd och mörkare fruktighet. Ny ek ger
kraftigare fatpåverkan än tidigare använd. Tidigare innehåll ger en effekt när det varit ett vin med sötma, där Sherry
ger extra frukt och nötighet.

Fattyp

		

Summa att betala

Bourbon (30 ltr)

22 000 kr

Sherry (30 ltr)

22 000 kr

Återfyllning (30 ltr)

18 000 kr

Amerikansk vitek, ex
Bourbon barrel (1/8 fat,
ca 24 liter); fatet ingår ej

12 500 kr

Beställes

Specialerbjudande (små fat)
Specialerbjudande (andel i fat)

Personuppgifter för beställare/kontaktperson
Namn							Personnummer
Adress 							Postadress
E-post							Telefon
Underskrift						Datum
Vänligen skicka denna beställningssedel i original till oss under adressen Smögen Whisky AB, Ståleröd Ljungliden 1,
456 93 Hunnebostrand. Giltigt avtal förutsätter utöver skriftlig beställning även meddelad tilldelning av fat samt full
betalning i förskott. Kontakt med Smögen Whisky AB sker lämpligen via info@smogenwhisky.se.
Se villkor på baksidan.

Allmänna villkor och information om köp av fat med whisky
Allmänt – Strax norr om Smögen på den bohuslänska kusten
har Smögen Whisky AB uppfört ett bränneri för produktion av
maltwhisky. Produktionsstarten ägde rum den 4 augusti 2010.
Produktionen är helt hantverksmässig och kommer alltid att vara
högst begränsad, med en volym om från endast ca 10 000 liter per
produktionsår. Tillgången till den sprit som efter tre år på ekfat
blir whisky kommer därför att vara starkt begränsad.
Avtalsinnehåll och avtalsslut – Avtal mellan Smögen Whisky AB
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 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 Smögen Whisky AB är
gjord av mältat korn, jäst och vatten, vilken bränts/destillerats i
enkla kopparpannor (Eng. ”pot stills”). Kundens råsprit kommer
att baseras på ett torvrökt maltkorn, vilket kommer att bidra till
en tung, rökig och robust karaktär. Styrka vid fatfyllning är ca 60
procent, vilket är lämpligt vid mindre fat, eller ca 63 procent vid
andel i större fat.
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 whisky. 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.
Vad ingår? – Ekfatet, lagerhyra i 39 månader och försäkring för
råspriten som del av vårt lager. Det krävs givetvis inte någon
medlemsavgift för att fortsätta ha sin reservation av det egna fatet.
Ekfatet ingår dock inte om kunden valt att reservera en andel av
ett större fat.
Vad tillkommer? – Vid buteljering av det egna fatet eller andelen
i ett större fat tillkommer en kostnad från Smögen Whisky AB
om 100 kr/flaska för whisky, kostnad för flaskor och tillbehör
och etiketter (enligt mall), samt vid utköpet därtill förekommande
transportkostnader, Systembolagets eller annan distributörs/

återförsäljares påslag, alkoholskatt om 511 kr 48 öre per liter
100-procentig alkohol (2015 års nivå) samt mervärdesskatt om f.n.
25 procent. Vid antagande om 48 st flaskor om 50 cl och 54 %
alkoholhalt efter tre år i Bourbonfat om ca 30 ltr bör slutpriset per
flaska hamna på f.n. 770 kr, inklusive alla kostnader och ekfatet.
Extra lagringstid – Om kunden önskar förlänga lagringstiden utgår
en avgift om f.n. 500 kr per påbörjat år för fat om ca 30 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 Smögen Whisky AB
kräva att avtalet och därmed reservationen av fatet upphör. När det
gäller andelsfat gäller för lagringstiden att Smögen Whisky AB 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 Smögen Whisky
AB under hela den tid som whisky lagras på detsamma. Efter att
ekfatet har tömts på whisky kan kunden avhämta det hos bolaget
inom 30 dagar, eller istället låta det övergå till bolaget.
Prov från fatet – Smakprov från fatet får enligt gällande lagstiftning inte lämnas ut. Förutsatt att Smögen Whisky AB 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.
Buteljering – Smögen Whisky AB kommer att buteljera whiskyn
tidigast efter tre års lagring, i samband med att kunden för bolaget
förklarar sig vilja köpa ut whiskyn genom Systembolaget eller
annan återförsäljare. Buteljeringen innebär hantering av livsmedel,
varför kunden f.n. inte får utföra detta moment själv. Buteljering
skall avse hela fatet; buteljering av del av fat utförs inte.
Etiketter – Smögen Whisky AB kommer att erbjuda en enklare
mall för etiketter till kundens flaskor. Kunden får dock även på
egen bekostnad designa etiketter för applicering efter genomförts
utköp, förutsatt att de har enligt gällande lagar erforderligt innehåll
och har godkänts av bolaget. Tryckning av etiketter sker på kundens bekostnad. Vald papperstyp måste vara lämplig och förberedd
för applicering på glas.
Varumärkesrätt m.m. – All rätt till varumärken och näringskännetecken, inklusive namn, som används av Smögen Whisky AB är
endast bolagets egendom. Kunden äger inte använda sig av dessa
kännetecken utan bolagets uttryckliga tillstånd. På etikett som skall
appliceras på flaska innehållande whisky tillverkad av bolaget får
dock, nedtill på etiketten, förekomma ”Producerad av Smögen
Whisky AB för privat buteljering” i normalt typsnitt av icke dominerande storlek eller utförande.
Registrering av personuppgifter – Kunden medger i samband med
sin beställning att Smögen Whisky AB lagrar personuppgifter på
datamedium, i enlighet med personuppgiftslagen.
Adressuppgifter m.m. – Det åligger kunden att informera Smögen
Whisky AB om alla förändringar av postadress och e-adress.
Bolaget kommunicerar i huvudsak per e-post med information
omkring fatet. Bolaget nås lämpligast via e-post till
info@smogenwhisky.se.

