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RESTAURANGKUND HOS SPIRIT OF AVALON 
 
Som kund hos Spirit of Avalon hittar du ett noggrant utvalt sortiment av hållbart producerade 
viner från Mallorca och Galicien i Spanien och Valpolicella i norra Italien. Vi väljer noggrant ut 
små och medelstora producenter som ofta inte ryms i våra branschkollegors utbud och som inte 
finns i Systembolagets ordinarie sortiment. Många av våra viner finns i Systembolagets 
beställningssortiment men för dig som restaurangkund erbjuder vi också speciella viner, vissa 
viner som endast finns i mindre volymer och fler årgångar av vinerna. Våra viner är oftast 
ekologiskt eller biodynamiskt certifierade men vi väljer även ut viner som valt att inte betala för 
och inordna sig i certifieringskraven men i alla fall producerar vinerna på ett hållbart sätt såväl för 
naturen, konsumenten som för arbetarna i vingården.  
 
Vi hjälper dig och din personal gärna med rådgivning och utbildning både kring själva vinerna 
och kring hur du bäst serverar och matchar vinerna med mat och smaker. Vi hjälper dig med 
mer än att bara leverera drycker. Vi ger dig den service du behöver för att du ska få än mer 
nöjda kunder hos dig. 
 
LEVERANSVILLKOR 
Fraktfri leverans vid minst 10 kolli eller 5000 kr exlusive moms i övriga fall 250kr i 
transportkostnad. Beroende på var i Sverige du finns så får du ett fast leveransschema med 
fasta beställningsdagar och orderstopp för att säkerställa leverans samma vecka. Kontakta oss 
på order@spiritavalon.com eller 0730-283050 med din förfrågan och för att få mer detaljer. 
 
Ange alltid antal flaskor, ej kollin, för att vara säker på att du får korrekt mängd. Du får alltid en 
orderbekräftelse när vi behandlat din beställning. 
 
Är restaurangen obemannad vid leveranstillfället debiteras kunden för extra utkörning. Kopia på 
sedvanligt utskänkningstillstånd ska bifogas första order. 
 
BETALNINGSVILLKOR 
Betalningsvillkor är 10 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras 
dröjsmålsränta med f.n. 18 % per månad efter 30 dagar från fakturadatum. 
 
REKLAMATION 
Samtliga reklamationer ska ske inom 5 arbetsdagar efter leveranstillfället för att ersättning ska 
utgå. Synlig leveransskada och leveransbrist ska antecknas på fraktsedeln vid leveranstillfället. 
Skador som beror på producentens eller Spirit of Avalons hantering ersätts efter godkännande 
från Spirit of Avalon. Vid korkdefekter, ska både kork och flaska kunna uppvisas och reklamation 
ske senast 5 dagar från det att defekten upptäcktes. 
 
ÖVRIGT 
Spirit of Avalon förbehåller sig rätten till prisjusteringar och reserverar sig för eventuella tryckfel.  
 
 


