Villkor för köp och reservation av innehåll i Ankare med Box Whisky
Allmänt
Nedanstående erbjudande är riktat till en begränsad krets som vill lära sig mer
om whisky genom att följa utvecklingen från råvara till färdig produkt.
Villkoren i detta erbjudande gäller tillsvidare. Erbjudande och tillhörande
villkor kan komma att ändras utan förvarning.
Parterna
Parterna som sluter avtal är Box Destilleri AB (nedan kallt Bolaget) och en
fysisk eller juridisk person (nedan kallad Fatägaren).
Faten
Den storlek på ekfat som används är så kallade Ankare, med volymen 39,25
liter. I och med att trä är ett levande material och alla trästavar inte är exakt
lika kan det förekomma variationer i storleken. Vid buteljering av flaskor
justeras för plus- eller minusvariation utifrån normvärdet 39,25 liter. Alla fat
toppfylls.
Destillatet
Spriten är av mältat korn som mäskats, jäst och destillerats två gånger i
kopparpannorna på Box Destilleri. Det finns två olika recept, ett rökigt och ett
orökt. Alkoholhalten vid fatfyllningen är 60 %.
Köp av fat och reservation av innehållet
Det initiala utlägget 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 Ankare (Fatet). Fatets
innehåll reserveras i sin helhet. Fatägare har alltså inte möjlighet att reservera
delar av ett Ankares innehåll.
Prislista
Aktuell prislista för fat, reservation samt valbara tilläggstjänster finns på
Bolagets hemsida (boxwhisky.se).
Anmälan om köp
Anmälan om köp och reservation sker på blankett för teckning av Ankare
eller på Bolagets hemsida (boxwhisky.se).
Tilldelning av fat
Bolaget förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat.
Avtals slutande
Avtal sluts genom att intressent som tilldelats fat betalar in beloppet för köp
och reservation i sin helhet. Genom betalning godkänner också Fatägaren
villkoren, som bifogas med fakturan.

Registeruppgifter
Fatägaren ansvarar för att uppgifter angivna vid intresseanmälan är korrekta.
Skulle kontaktuppgifterna ändras ansvarar Fatägaren för att dessa ändringar
registreras via e-post till info@boxwhisky.se eller genom direktkontakt med
Bolagets representanter.
Kontakt och meddelanden
Meddelanden rörande lånet och reservationen tillställs Fatägaren.
Bolagets kontakt med Fatägaren sker i första hand genom den e-postadress
som Fatägaren angivit i sina kontaktuppgifter.
Lån
Fatägarens inlåning till Bolaget är knutet till Fatägaren. Lånebeloppet framgår
av den faktura som betalas till bolaget i samband med fatköpet. Beloppet
återbetalas när Fatägaren utnyttjar sin reservation genom buteljering av
Ankarets innehåll eller på Fatägarens begäran. Om Ankaret buteljeras i flera
omgångar återbetalas lånet i sin helhet vid den avslutande buteljeringen. Om
Fatägaren begär återbetalning utan att utnyttja sin reservation, förfaller denna.
Återbetalning av lånet sker tidigast tre år efter det datum då fatet fylls och
senast tio år efter samma datum. Bolaget äger rätt att i förtid avsluta en
reservation och återbetala lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl.
Ränta
Det utgår ingen ränta på Fatägarens lån till Bolaget.
Fatfyllning
Fatägaren är välkommen att kostnadsfritt delta vid fatfyllningen på Box
Destilleri samt att bjuda med gäster. Vid fyllning av sherryfat, eller om man
har valt det förlagrade receptet, kan man dock inte delta vid fatfyllning.
Planerade fatfyllningstillfällen annonseras på Bolagets hemsida och via
nyhetsbrev.
Fatägaren kan också välja att låta Bolaget fylla fatet utan dennes medverkan.
Fatet måste vara betalt vid fatfyllning.
Lagring
Lagring av Ankare sker i Bolagets lagerhus i anslutning till destilleriet.
Minimilagringstiden är tre år. Efter de tre första åren är det Fatägaren som
avgör hur länge fatet ska lagras. Längsta lagringstid för Ankare är tio år. I
fatets pris ingår lagringskostnad och försäkring för de tre första åren. Om
Fatägaren väljer att lagra sitt Ankare längre än dessa tre år faktureras en avgift
för lagring och försäkring.
Provsmakning
I köpet ingår möjlighet till en årlig provsmakning av fatet. Provsmakningarna
kan göras vid Box Destilleri samt på platser och vid tillfällen som Bolaget
anger på sin hemsida. Fatägaren bokar sin provsmakning via e-post
info@boxwhisky.se

Vid provsmakning tillkommer, i enlighet med krav i gällande lagstiftning, en
kostnad per centiliter enligt separat prislista. För de fatägare som önskar finns
möjlighet att beställa det årliga fatprovet via Systembolaget och då via
förfarandet för ”Privatimport”. Vid privatimport tillkommer förutom
kostnaden per centiliter, Systembolagets avgifter, frakt och moms.
Provernas storlekar är 3 respektive 10 centiliter. Vid beställning via
Systembolaget, kan även 50 centiliter erhållas.

Buteljering
När Fatägaren bestämmer sig för att det är dags att buteljera Ankarets innehåll
anmäls detta via e-post till info@boxwhisky.se
Whiskyn buteljeras på flaskor om 50 centiliter. Bolaget buteljerar endast fulla
flaskor. Under lagring reduceras, på grund av avdunstning, innehållet i fatet
både i volym och i alkoholstyrka. Detta är en naturlig del av
lagringsprocessen.
Buteljeringen görs normalt vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid
buteljeringstillfället (så kallad cask strength).
Mot en avgift kan Fatägaren välja buteljering till en lägre alkoholstyrka –
dock lägst 50 %.
Vid spädning debiteras en kostnad för detta.
Anmälan om spädning görs i samband buteljeringsanmälan.
Ankarets innehåll kan mot en extra avgift buteljeras i två omgångar. Av
kvalitetsskäl är en sådan första delbuteljering satt till 18 flaskor.
Efter tre års lagring uppgår volymen normalt till minst 63 flaskor cask
strength. Vid en längre lagringstid än tre år, eller vid delbuteljering, kan den
slutliga totala volymen bli mindre.
Vid buteljering vid fatstyrka tillkommer inga extra kostnader för tappning,
flaskor eller etiketter upp till 70 flaskor. Vid fler än 70 flaskor debiteras en
kostnad per flaska.
Delar av flaskans etikett har en fri utformning. Fatägaren anger, vid anmälan
om buteljering, hur denna fria del ska utnyttjas.
För närvarande är trycket enbart svart på vit bakgrund och logotypers original
bifogas till buteljeringsanmälan i jpg-format.
För övrigt trycker Bolaget all information om whiskyn på etiketterna.
Fatägaren kan mot en avgift, få sitt tömda Ankare transporterat till valfri
adress i Sverige. Intresse för detta anmäls i samband med anmälan om
buteljering. Fatet ska i annat fall hämtas vid destilleriet inom två månader
efter slutbuteljering.
I normalfallet kan ett Ankare 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 fatägande. Dessa tillval presenteras i en separat prislista.
Leverans
Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i enlighet
med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället.
Tillkommande kostnader
De av Bolaget angivna kostnaderna för Ankarets innehåll inkluderar inte
externa skatter eller avgifter som till exempel alkoholskatt, moms och
försäljningsställets påslag.
Oförutsedda händelser
Whiskyn lagras i ekfat. Då eken i faten är ett levande material kan läckage
eller andra oförutsedda händelser inträffa. Bolaget kompenserar eller ersätter,
i den mån det är möjligt, Fatägaren för eventuellt bortfall vid dylika
händelser.
Ändring av villkor i redan slutna avtal
Bolaget äger rätt att träffa överenskommelse med Fatägarna om ändring av
dessa villkor i den
mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning
härtill eller om det i
övrigt – enligt Bolagets bedömning – är nödvändigt.
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.
Fatägare har då ej 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
Box Destilleri AB
Sörviken 140
872 96 Bjärtrå
Telefon: +46 612 530 60
E-post: info@boxwhisky.se
Hemsida: www.boxwhisky.se
Organisationsnummer 556729-2593

Även om whiskytillverkning är en ny näring för Ådalen är platsen vi verkar på
industrihistoriskt intressant och intimt förknippad med de verksamheter som
fick området att blomstra och Sverige att växa fram som en modern handelsoch industrination. Platsen har fått sitt namn från det företag – AB Box – som
från 1850-talet drev en såg på det som idag är vår udde i Ångermanälven.
Sågen tillverkade lådämnen för export till den stora och lönsamma engelska
marknaden, där av namnet Box. Sommaren 1890 brann dock såväl såg som
brädgård och arbetarbostäder ner och byggdes inte upp på nytt.

1894 såldes markområdet istället till Ådalen Flottningsförening som bildade
AB Box Kraftverk och uppförde den byggnad som idag inrymmer vårt
destilleri. Den vackra röda tegelbyggnaden stod klar 1912 och var från
början ett vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens största
sorteringsverk för timmer vid Sandslån. Redan 1924 stängdes dock
ångpannan när anläggningen blev utkonkurrerad av vattenkraften.
Byggnaden användes därefter som ställverk fram till början av 60-talet. När
Mats de Vahl 1991 räddade byggnaden från ett grymt rivningsöde hade den
stått och förfallit i mer än trettio år.

