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P R I S L I S TA
Diskning samt frakt ingår EJ i hyrpris. Se SÅ HÄR FUNGERAR DET för mer info.
Textilier hyrs endast ut tillsammans med porslin/glas/bestick. Tvätt ingår i hyrpris.

PORSLIN
Mattallrik 22-25 cm
Matassiette 17-22 cm
Djup tallrik 22-25 cm
Assiette 15-17 cm

10:-/st
8:-/st
10:-/st
6:-/st

Kaffekopp med fat
Kaffekanna
Sockerskål
Mjölkkanna

10:-/st
20:-/st
12:-/st
12:-/st

Uppläggningsfat stort
Uppläggningsfat mellan
Uppläggningsfat litet
Serveringsskålar porslin
Tillbringare porslin

25:-/st
20:-/st
15:-/st
20:-/st
20:-/st

BESTICK*
Kniv + gaffel
Förrättskniv + gaffel
Matsked
Dessertsked
Kaffe/tesked
Smörkniv
Tårtspade
Tång

35:-/st

Vattenkaraff/flaska
med personlig* etikett i jutesnöre
(minst 10 st.)
25:-/st
* Flera olika varianter finns att välja på

DEKOR
Glasvaser vintage
olika storlekar

5:-/10:-/15:-/st

Mässingsljusstakar
Silverljusstakar

17:-/st
13:-/st

Staffli & ram*

125:-/st

* Med bordsplacering mot offert

6:-/set
6:-/set
3:-/st
3:-/st
3:-/st
3:-/st
15:-/st
15:-/st

* Alla bestick är i nysilver

GLAS
Vinglas vitvin vintagestil
Vinglas rödvin vintagestil
Vattenglas vintagestil
Vinglas enkelt rustikt
Vattenglas enkelt rustikt
Champagneglas vintage stil
Mixade avecglas

ÖVRIGT
Tårtfat glas, vintage på fot

TEXTILIER*
Duk Gråbeige rustikt linne
ca 2,5 x 1,5 m

Duk enkel vit ekologisk bomull
2,5 x 1,5 m
100:-/st
Gråbeige linneservett
Mörkrosa linneservett
Vit vintage servett

6:-/st
7:-/st
5:-/st
4:-/st
3:-/st
4:-/st
4:-/st

125:-/st

15:-/st
15:-/st
15:-/st

* Endast tillsammans med uthyrning
av porslin/glas/bestick

LJUS
Antikljus svenska handstöpta
Flera färger, 35 cm
14:-/st
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HYR TILL BRÖLLOP & FEST
När ni hyr vintageporslin av oss så är porslinet mixat men man kan få porslinet ”stilmixat” i mån av tillgång.
Neutralt guldkantat är en populär stil eller att man vill att porslinet ska passa övrig dekor på dukningen.
Silverbesticken är parvis lika men mixade från gamla vackra bestickserier som till exempel Franska Liljan,
Chippendale, Rådhus och Svensk Spets. Våra kristallglas är nytillverkade men i vintagestil.

För exempel och inspiration så titta gärna på bilder på vår hemsida, Instagram eller Facebook.

När ni hyr vintageporslin av oss så ingår EJ diskning.
Allt hyrgods måste hanteras försiktigt och handdiskas samt returneras väl rengjort
(undantag vid hyra av servetter där tvätt ingår). Möjlighet finns att boka tilläggstjänsten diskning,
pris på detta offereras mot förfrågan.
.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Boka
Skicka ett mail till Erikas Vintageporslin angående vad ni önskar hyra.
Vi svarar så snart som möjligt på er förfrågan med en offert.
När ni har lagt en bokning hos oss så återkommer vi med ett mail som bekräftar att godset är bokat.
Det är mycket viktigt att ni noggrant tittar på offerten så allt stämmer (datum, antal och typ av hyrgods osv).
Självklart så finns det möjlighet att komplettera er beställning så länge som det finns ledigt hyrgods.

Betalningsvillkor & Avbokning
Hyrgodset betalas på plats vid upphämtning (Swish)
alternativt bankgiro men då ska summan vara oss tillhanda när godset hämtas.

Vid avbokning 45-90 dagar innan hyrestillfället debiteras 25 % av ordervärdet.
Vid avbokning 14-44 dagar innan hyrestillfället debiteras 50 % av ordervärdet.
Vid avbokning 0-13 dagar innan hyrestillfälles debiteras 100% av ordervärdet

Hyresperiod
Hyrespriset gäller för tre dagar som standard (leveransdag, användningsdag och returdag)
eller enligt överenskommelse. Om hyrgodset inte returneras enligt överenskommelse debiteras
ytterligare hyresavgifter löpande till dess att hyrgodset är återlämnat.

Upphämtning och retur
Hyrgodset (som är packat i stapelbara backar av plast) hämtas samt returneras
på överenskommen tid hos Erikas Vintageporslin, Dalagatan 3 i Töreboda.

Återlämning
Vid hyra av mixat vintageporslin så ingår EJ diskning.
Allt hyrgods (ej textil) ska handdiskas och returneras väl rengjort.
Hyrgodset ska noggrant packas i samma emballage som det levererades i.
Emballagen är uppmärkta samt en folder bifogas med information om hur
godset ska hanteras (viktigt att visa serveringspersonalen). Diskställ, diskmedel, torkhanddukar
samt diskborste medföljer om man önskar och ska returneras tillsammans med hyrgodset.

Saknat/skadat gods vid upphämtning/leverans
Om hyrgods skulle saknas eller är trasigt trasigt vid mottagandet/uppackning så ska detta snarast
meddelas. OBS! Inga anmälningar av skadat gods i leverans efter användningstillfället accepterras.

Saknat/skadat gods vid retur
Hyrgods som returneras trasigt eller som saknas debiteras 50 sek/del (servetter 75 sek/styck
samt dukar 500:-/st). Är hyrgodset inte ordentliogt rengjort debiteras i efterhand en kostnad
på 400 sek/timme för rengöring av hyrgodset.

OBS! Inga anmälningar av skadat gods i leverans efter användningstillfället accepterras.

T I L L Ä G G S TJ Ä N S T E R
Disk samt leverans
Det finns möjlighet att köpa till diskning samt leverans av hyrgods.
Offereras vid förfrågan.

