Natur & Kulturkompaniet
i Uppland AB

PRISLISTA
Gäller från 2017-08-11, tillsvidare.

Priser exklusive moms.

Lammpaket 1.

Transport, slakt, ”Roslagsstyckning”.
”Lilla färsen”,

710:- / st.
50:- / st.

Transport, slakt, Grill-, skivstyckning
Färsen vaccas
(ett 18-20 kg’s lamm ger 1-2 kg färs)

780:- /st.
.

Transport, slakt, benfri styckning
Vaccade styckdetaljer
(ett 18-20 kg’s lamm ger ca 5 kg färs)

890:- /st.
130:- /lamm

All färs vaccas i som standard i ca 1kg pkt
Annan vaccning, t ex 0,5 kg/pkt tillkommer 30:-/pkt

Lammpaket 2.

Transport, slakt, helfall.

595:- /st.

Transport, slakt, charkråvara

835:-/st

Tillägg KRAV-cert. lamm och får

35:-/st

Ang. priser för korv och rökning, v.g. se under –TjänsterRåvaruförädling, chark.

Önskas annan styckning, ges prisuppgift i varje enskilt fall.
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Övrigt.

Återtag röda organ.
Vaccas som standard, levrar, njurar etc.
Styckning och packning av ett
lamm i två lådor.
( både rygg och sadel skivas)

Signalmärkning.

50:- /st.

50:- /st.

16:- / st.

Vid hämtning av färre lamm än 4 st. per leveranstillfälle, utgår
transporttillägg om ej annat avtalats
Vid blandad transport av återtagslamm, resp. lamm för försäljning
mot avräkning utgår transporttillägg för avräkningslammen,
om ej annat avtalats
Vid undermånlig förberedelse för lastning eller annat dröjsmål,
kan en stilleståndsersättning komma att debiteras per påbörjad
timma.

350:- / leveranstillfälle

60:- / lamm.

525:- / tim

Reservation för ändrade bränslekostnader.
Betalningsvillkor: Faktura 10 dgr netto. Faktura utfärdas då kunden meddelats att lammlådan eller
helfallen finns för avhämtning på Roslagens Chark AB, Häcklinge Gård, Alunda.
Vissa fakturor kan komma att överlåtas på Euro Finans eller liknande finansbolag. Information om
hur och vart betalning skall ske, framgår på varje enskild faktura.
Dröjsmålsränta och avgifter kommer att debiteras vid betalning efter förfallodag.
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