
	 	 	 	 	 	 	 





Villkor för köp och reservation av innehåll i fat med H.A.R.R.E.L 



Allmänt 
H.A.R.R.E.L har sin bas i Norrköping. Vi startade som oberoende buteljerare (independent 
bottler) för två år sen men har nu tagit steget att destillera vår egen rom. Detta är ett 
äventyr som vi verkligen ser fram emot och hoppas att du vill ta del i den här resan.


Villkoren i detta erbjudande gäller tillsvidare.


Parterna 
Parterna som sluter avtal är H.A.R.R.E.L AB (nedan kallat Bolaget) och en (1) fysisk eller 
en (1) juridisk person (nedan kallad Fatägaren). 


Fat 
Vi erbjuder olika typer och olika storlekar på faten som används, se prislista. Alla fat 
toppfylls.


Fatägaren förbinder sig att låna ut fatet till Bolaget under hela lagringstiden. Efter att fatet 
tömts så kan Fatägaren hämta fatet hos Bolaget alternativt få det levererat hem mot den 
då dagsaktuella fraktkostnaden. 


För att bli Fatägare måste du vara minst 20 år.


Destillat - H.A.R.R.E.L 
Rommen är gjord av melass från Paraguay som jäst och destillerats två gånger i pot-
stillpanna av koppar. Alkoholhalten vid fatfyllning är 55%.


Rom 
Rommen är redan förlagrad. Alkoholhalten vid fatfyllning är 55%.


Fördelning kostnader 
Kostnaden för Fatägaren är uppdelat i ett obligatoriskt köp av fatet och ett lån till Bolaget. 


• Motprestationen för lånet är att Bolaget för Fatägarens räkning reserverar innehållet i 
Fatägarens fat. 


• Fatets innehåll reserveras i sin helhet. 

• Fatägaren har inte möjlighet att reservera delar av fatets innehåll.


Prislista 
Aktuell prislista för rom, fat, reservation samt valbara tjänster finns på separat dokument.


Anmälan om köp 
Anmälan om köp och reservation sker på blankett för teckning av fat. Blankett skickas till 
Bolaget.


H.A.R.R.E.L AB 
Kungsgatan 77 
602 33 Norrköping 



Tilldelning av fat 
Bolaget äger rätt gällande beslut för tilldelning av fat.


Lån 
Enligt svensk lagstiftning är det inte möjligt att sälja rom direkt till er. 


Därför är priset uppdelat på två belopp. 


• Ett för köpet av fatet.

• Ett som är ett lån till Bolaget som sedan betalas tillbaka när rommen ska buteljeras. 

Som motprestation för lånet så fyller vi Fatägarens fat och reserverar innehållet.


Fatägarens lån till Bolaget är Fatägarens. Beloppet återbetalas när Fatägaren väljer att 
buteljera fatets innehåll. Om Fatägaren väljer att buteljera fatet vid olika tillfällen 
återbetalas lånet i sin helhet vid den sista buteljeringen. Observera att detta endast gäller 
vid uppdelning av buteljering av fat, inte vid ny påfyllning.


Om Fatägaren väljer att avsluta sin reservation sker återbetalningen tre år efter det datum 
fatet fylldes. Vid synnerliga skäl kan Bolaget i förtid avsluta en reservation och återbetala 
lånesumman. 


Ränta 
Ingen ränta utgår på Fatägarens lån.


Avtal 
Avtal börjar gälla när Fatägaren tilldelas fat och beloppet är inbetalt i sin helhet. Genom 
betalning godkänner Fatägaren villkoren, som bifogas fakturan. 


Faktura 
Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar.


Kontaktuppgifter 
Fatägaren lämnar korrekta kontaktuppgifter vid intresseanmälan. Skulle 
kontaktuppgifterna ändras ska Fatägaren meddela Bolaget detta snarast via e-post 
fat@harrel.se  


Uppgifter om Fatägaren kommer att finnas hos Bolaget, efter avslutad lagring och 
buteljering kommer uppgifterna att raderas enligt GDPR. Fatägaren godkänner i och med 
betalning att uppgifter om Fatägaren finns registrerat hos Bolaget.


Önskar Fatägaren fortsatt äga fat hos Bolaget kommer uppgifterna om Fatägaren finnas 
kvar tills dess att avtalet upphör.


Uppgifter kommer inte att delas till tredje part.


Kontakt och meddelanden 
Bolagets kontakt med Fatägaren sker i första hand genom den e-post Fatägaren angivit i 
sina kontaktuppgifter.
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Fatfyllning 
Efter ingått avtal och betalningen är registrerad på Bolaget köps fat in och fylls när 
destillat/rom finns tillgängligt.


Fatägaren är varmt välkommen vid fyllning av fatet hos H.A.R.R.E.L samt bjuda med max 
2 gäster. Vid önskan om flera gäster ska detta i god tid anmälas till och godkännas av 
Bolaget. 


Vid fyllningen av sherryfat kan Bolaget dock inte garantera Fatägarens deltagande då 
fatet ska fyllas direkt vid leverans. Bolaget meddelar Fatägare om aktuell tid och kan inte 
Fatägare närvara vid detta tillfälle äger Bolaget ansvaret att fylla fatet. 


Planerade fatfyllningstillfällen annonseras via e-post och på Bolagets hemsida.  
Anmälan av fatfyllnings-datum görs av Fatägare till fat@harrel.se 


Fatägaren kan välja att låta Bolaget fylla fatet utan Fatägarens medverkan.


Lagring 
Lagring av fatet sker i Bolagets lager och minimitiden för lagring är tre år. Efter tre år avgör 
Fatägaren om fatet, eller delar av fatet, ska fortsätta lagras och/eller tappas upp.


Lagringskostnad och försäkring ingår för lagring i tre år. Om Fatägaren efter tre år väljer 
att lagra fatet längre faktureras en avgift för detta. Se prislista.


Provsmakning 
I köpet ingår en årlig smakprovning av fatet. Provsmakning görs på tid och plats som 
Bolagets uppger på sin hemsida. Fatägaren bokar sitt provsmakningstillfälle via e-post till 
fat@harrel.se 


Enligt rådande lagstiftning utgår en kostnad per centiliter vid provsmakning. Det finns 
även möjlighet att beställa det årliga fatprovet via Systembolagets ”Privatimport”, då 
tillkommer Systembolagets avgifter, frakt och moms utöver kostnaden per centiliter.


Provernas storlekar är 3 cl eller 10 cl.


Buteljering 
Buteljeringsanmälan skall göras via e-post fat@harrel.se.


Under lagringen reduceras pga avdunstning innehållet i fatet både i volym och i 
alkoholstyrka. Detta är en naturlig del i lagringsprocessen, s.k angels share.


Rommen buteljeras på flaskor om 50 cl. Bolaget buteljerar endast fulla flaskor. 


Efter lagringstid tre år är det: 

• ca 48 flaskor på 30 liters fat

• ca 68 flaskor på 40 liters fat

 
Vid en längre lagringstid än tre år, eller vid delbuteljering, blir den slutliga totala volymen 
något mindre på grund av avdunstning. 
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Efter tre år kan fatets innehåll buteljeras i omgångar mot en kostnad, se prislista. Antalet 
flaskor måste varje buteljering vara delbart med 6.


Buteljeringen görs med den alkoholstyrka fatets innehåll har vid buteljeringstillfället (cask 
strength).


Fatägaren kan välja en lägre alkoholstyrka mot en avgift, se prislista. Anmälan om 
spädning av alkoholstyrka ska göras i samband med buteljeringsanmälan och 
alkoholstyrkan kan lägst bli 45%. 


Vid buteljering på fatstyrka tillkommer inga extra kostnader för tappning, flaskor eller 
etiketter upp till 50 alternativt 70 flaskor. Vid fler flaskor debiteras en kostnad per flaska.


Etikett 
Delar av flaskans etikett har en fri yta för Fatägaren. Fatägaren anger vid anmälan om 
buteljering hur denna del ska utformas.


Tryck är i färg eller svartvitt med vit bakgrund. Fatägarens eventuella egen logotype 
bifogas i buteljeringsanmälan i högupplöst bildformat.


Bolaget anger all information om rommen på etiketten. H.A.R.R.E.L-logotyp i mindre 
format samt informationen ”Destillerad & buteljerad av H.A.R.R.E.L.” eller ”Importerad & 
buteljerad av H.A.R.R.E.L” beroende på vilken rom Fatägaren väljer.


Fatägaren kan efter buteljering välja något av följande alternativ: 
1. Återfylla fatet med rom för ny lagring.

2. Hämta upp fatet hos Bolaget eller få det levererat till angiven adress mot den då 

dagsaktuella fraktkostnaden.


Väljer man inget av ovanstående alternativ så tillfaller fatet Bolaget.


I normalfallet kan ett fat fyllas minst två gånger och samtliga Fatägare får också ett 
erbjudande om återfyllning av sitt fat i samband med första buteljeringen.


Extratjänster 
Bolaget erbjuder Fatägare ytterligare upplevelser, tjänster och produkter relaterade till 
deras ägande. Se separat prislista.


Leverans 
Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i enlighet med de lagar 
som gäller vid buteljeringstillfället. Oftast Systembolagets Privatimport.


Övriga kostnader som tillkommer 
De angivna kostnader för fatets innehåll inkluderar inte externa skatter eller avgifter som 
alkoholskatt, moms och försäljningsställets påslag vid uthämtning.


Oförutsedda händelser 
Rommen lagras i ekfat vilket är ett levande material så läckage eller andra oförutsedda 
händelser kan inträffa. Bolaget kompenserar eller ersätter i den mån det är möjligt 
Fatägaren för eventuellt bortfall vid såna händelser.




Ändring av villkor i slutna avtal 
Bolaget äger rätt till ändring av dessa villkor om Bolagets bedömning är att det är 
nödvändigt om/när gällande lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger 
anledning till det.


Force Majeure 
Förhindras Bolagets åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska Bolaget för 
den tid som hindret varar anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Fatägaren har 
då inte rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.


Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import- eller 
exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, lockout, blockad eller 
annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, 
olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför Bolagets 
kontroll, vilka hindrar Bolaget från att fullfölja åtagandena.


Kontakt 
H.A.R.R.E.L AB

Kungsgatan 77

602 33 Norrköping


Telefon: +46 (0)70-467 90 22 eller +46 (0)70-998 50 99

E-post: fat@harrel.se 

Hemsida: harrel.se

Organisationsnummer: 559175-8734
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