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Nu kan du beställa ditt eget fat hos Gammelstilla Whisky. Här 
får du information om hur det går till. 

Alla våra fat är på 30 liter och lagras i Gammelstilla. Allt destillat som lagras 
är producerad på orökt malt. Vilka fat vi erbjuder kan du läsa under faterbju-
dande på vår hemsida eller i de bifogade informationsbladen.
 Du kan själv välja om du vill vara med när ditt fat fylls (gäller inte Tegel) 
och du får självklart döpa ditt fat till det du känner för. 
 Under lagringstiden kommer du att bli erbjuden att smaka av och efter det 
avgöra hur länge du vill lagra din whisky, minimum är 3 år. Om du vill ger vi 
dig råd och rekommendation om när det kan vara lämpligt att buteljera. 
 Efter lagringstidens slut tappar vi upp din färdiga whisky på flaskor om 0,5 
liter. Fatet blir sedan ditt och du kan använda det igen för ny tappning eller ta 
hem och göra något annat med. 
  Vi har endast en begränsad mängd destillat som vi kan erbjuda till ett eget 
fat. Därför får du först göra en intresseanmälan. Anmälan kan ske fysiskt på 
papper eller via länk. Du hamnar då i vår kölista och du får besked om när det 
förväntas bli din tur att få ditt fat fyllt.
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Gången att bli ägare av ett Gammelstilla Whiskyfat går till en-
ligt följande: 

1. Intresseanmälan sker på papper eller via länk.
2. När det närmar sig din tur skickar vi ett formellt avtal om köp av fat, det 

skriver du på och skickar in till oss. I avtalet framgår alla villkor. 
3. Vi skickar en faktura till dig.
4. Vi mottar din betalning och skickar då ut ett skuldebrev som visar på de 

pengar du lånat ut till oss. 
5. Vi fyller ditt fat och lagrar det i minst 3 år i Gammelstilla. Under tiden kan 

du provsmaka en gång per år. 
6. Buteljering – du bestämmer själv när det är dags. 
7. När fatet är buteljerat betalar vi tillbaka det du lånat ut till oss och du beta-

lar sedan för dina flaskor samt skatter och avgifter där du valt att hämta ut 
dem. 

8. Fatet kan du få fyllt igen eller ta hem. 
9. Sist men inte minst – njut av Gammelstilla Whisky som du nu kan hälla i ditt 

glas. 

SÅ HÄR TECKNAR DU  
DIG FÖR ETT FAT


