
BUTELJERING 
Har du bestämt dig för buteljering av ditt fat kommer här lite information. 

Allmänt 
Buteljeringsanmälan görs via länk på hemsidan under ”Privat fat -> Buteljering och 

uthämtning”. Där väljer du också var du vill hämta ut dina flaskor och om du vill ha annan 

text på etiketten än fatnamnet.  

Ditt tomma fat hämtar du hos oss eller så skickar vi det till dig mot fraktkostnad. Vi kan också 

köpa tillbaka ditt fat. Återfyllning går också att göra. Du meddelar oss hur du vill göra. 

Beställda leveranser som inte hämtats ut kommer att debiteras för de fraktkostnader och 

skatter som uppstått efter buteljering. 

Vi lagrar kostnadsfritt dina flaskor hos oss när du buteljerar på hösten för uthämtning i 

Estland augusti året därpå. 

Exempel på etikett: 

 

Systembolaget 
När vi har buteljerat din tunna får du ett meddelande från oss med de data du behöver för 

att kunna göra en privatimport över Systembolagets hemsida.  

Du får också en förfrågan från oss vilket konto vi ska betala tillbaka ditt fatlån på. 

  



Viking Line (Tallinn Estland) 
 

Datum för 2019 års kryssning är ännu inte bestämt. 

 

Du kan lösa ut dina flaskor på återvägen från Estland.  

1,5 månader innan avgång får du information om reglerna för biljettbokning. Har vi kunnat 

förboka hytter får du information om detta.  

Du uppmanas också att ge oss kontonummer för återbetalning av lån.  

Du ordnar själv biljett och hytt på båten. (Eventuellt av de förbokade). Observera att Pass 

eller nationellt ID kort krävs för resan. 

Några veckor innan resan skickar vi tillbaka ditt lån. 

Har du ett 30 litersfat så får du räkna med minst fyra kartonger med en totalvikt på över 70 

kg. 

Prisexempel 2018 
 Pris / flaska Pris / flaska efter återbetalning av fatlån 

Systembolaget 444 kr 264 kr 

Viking Line 378 kr 198 kr 

Förutsättningar:  50 flaskor, alkoholstyrka 54%, fatlån 9000 kr. 


