
dato:

Bank konto:

Sendes til: Sorma Fur Solørveien 2123
NO-2435 Braskereidfoss

Tlf: +47 915 71 332 Mail: knut.arne.berg@live.no

Antall dyr / Skinn Prisliste eks. mva

* Mottas bare etter avtale
** pris på hele skinn/dyr, avhengig av kvalitet
*# Krever at det medfølger sertifikat
*** Pris kan diskuteres ved levering over 10 stk

Antall
  Om dyrene skal pelses og tørkes av Sorma Fur

  Om dyrene/skinnene øsnkes vurdert og solgt til Sorma Fur

  Om skinnene øsnkes solgt på auksjon

  Om skinnene øsnkes pelsberedet

  Om pelseriet skal plukke ut potensielle utstillingsskinn(kanin)

Merknad Sorma Fur:

- For tiden samarbeider Sorma fur medauksjonshuset Saga Fur`s OYI  i Finland, men dette kan endres uten varsel.
- Ved levering av fryste dyr, er det viktig at disse fryses i lufttette plastposer, for å ungå uttørring av skinn og neser.
- Ved levering av ferdig tørkede skinn, er det viktig at disse er riktig skrapet og tilstrekkelig tørket på tane med riktig størrelse.
- Taner med riktige mål kan fås kjøpt hos Sorma Fur. Nye og brukte.
- Dyr som har vært fryst, gir best resultat om de kommer fryst inn i mottaket. Dersom flere eiere pakker sammen, må de individuelt merkes.
- Salg i Auksjonshus vil skje i EUR / USD, endelig oppgjør avhenger av valuttakurs vekslingsdag, og vil bli oppgjort i NOK.
- Alle oppgitte priser er eksklusive merverdigeavgift
- Ved pelsberedning tilkommer transport til eier i postoppkrav.
- Pelsing og beredning er et håndtvek og mindre feil vil kunne forekomme, selv om vi tilstreber at dette ikke skal forekomme.
- Sorma Fur er ikke ansvarlig for feil som måtte skje under beredning som følge av feil behandling av skinn.

Dato sendt og Signering Eier Dato mottatt og Signering Sorma Fur

*Grevling

Rev

Mink

Mår

 - Pakkseddel / Bestilling av pels -tjenester

Navn:
Adresse:

Tørkede 
skinn Sum

Sett (x) dersom 
Sum

Fryste dyr

Sted:

Telefon Nr:

Pelsing og 
tørking

Salg i auksjon, 
provisjon

Salg til  
Sorma fur**

Post Nr:

*Bever

50               

50               

140             

140             

21 %

 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

Pels 
beredning***

140             21 % 0-50 kr 300             

0-50 kr 480             
 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 0-100 kr 480             

30-50 kr 200             

21 % 50-220 kr 280             

*Ekorn

*#Gaupe

*#Jerv/Ulv

20               
 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 0-30  Pris etter avtale 

 Pris etter avtale 
 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

 Pris etter 
avtale  Pris etter avtale 

 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

 Pris etter 
avtale  Pris etter avtale 

 Pris etter avtale 

*Rådyr
 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

 Pris etter 
avtale  Pris etter avtale 

 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

 Pris etter 
avtale  Pris etter avtale 

*Kanin 50               
 Rex for salg i auksjon, 
andre kan formidles 

 Pris etter 
avtale  Pris etter avtale 

*Hare 60               

*annet  Pris etter avtale 

 Pris etter avtale 
 Ikke for salg i auksjon, 
kan formidles 

 Pris etter 
avtale 


