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Specifikation.

Dato: 23/3-2007

7 streng bariton (24 bånd), mensur 673 (26.5")
Neckthrough
Krop i maghony, ibenholt bribebrædt
Custom indlæg i 12 bånd
Jumbobånd Dunlop 6100
Reverse headstok (ala Jackson)
EMG 707
Krop som schecter hellraiser (Carved)
Højglanslakering i en farve
Floyd Rose
En Volume
Tovejs pickupskifter
killswitch.

Schecter Hellraiser C1 FR Gloss Black
Pris for guitar incl. Told og Moms på materialer
Træ:

Priser
Krop maghony
Hals maghony
Gribebræt Ibenholt
Truss rod
Kulfiberforstærkning i hals
Hvid perlemor til indlæg (custom efter kundeønske)

Ekstrapris options
500
400
180
100
200
80

Hardware
EMG 707 2 stk
Floyd Rose licensed chrome fra Warmoth
Locking nut
Jumbobånd Dunlop 6100
Strap locks
Plade for jack
Tuners. GOTOH (rock steady) chrome
Volume Dome
Killswitch
Tovejs pickupskifter
Lak
Farve
Arbejdsløn
Total

2000
1500
150
200
50
20
500
50
120
90
300 Krop og hals i samme farve. Hvis andre ønsker, så
200 skal det lige aftales
3500
10140

Guitar leveres justeret og intoneret. Hvis træet sætter sig lidt efter
nogle måneder, bliver den justeret igen. Incl i prisen
Alt hardware er nyt. Hvis noget hardware leveres af kunde fratrækkes det i listen.
Der tages forbehold for prisændringer og andre ting der ikke er i min kontrol, men kunden vil kunne annulerer ordren da.
Har du spørgsmål til ovenstående, da kontakt mig.
Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Ved ordre betales 1/3 af prisen. Ved levering rest. I tilfælde af annulering af ordre kan den første 1/3 ikke tilbagebetales alt efter hvor
langt bygningen af guitaren er nået. Eventuel fejl og uheld undervejs er mit ansvar, og det må ikke forringe det endelige produkt. Dog
forbeholder jeg mig ret til at lave reperationer på træet, hvis der er fejl i træet og de kan udbedres uden det går ud over kvaliteten af det
færdige produkt. Der ydes garanti i henhold til dansk købelov.

