
Magnusson Fine Wine, Grevgatan 26, SE–114 53 Stockholm 
T +46 8 662 17 15 F +46 8 662 17 16 mfw@magnussonfinewine.com 

www.magnussonfinewine.com 

 

1 
 

Anmälningsformulär MFW Connoisseur och MFW 
Case Storage 
 
På MFW kan du välja att bli kund på två sätt.  
 
Mer information om vad som ingår i de olika medlemskapen finns att hämta på 
https://www.magnussonfinewine.com/about/offer. 
 
 
>> I: MFW Connoisseur  
MFW Connoisseur är för den kund som vill vara aktiv och delta i aktiviteter. I 
praktiken innebär det att man hyr ett vinfack. Det finns normalstora fack som 
rymmer 175–200 flaskor och mindre som rymmer 75 flaskor. Hyr du fler än ett vinfack 
reduceras det årliga priset för de efterföljande. Har man ett vinfack (oavsett storlek) 
har man förtur till framtida lediga vinfack. Kombineras ofta med lådförvaring. 
 
>> II: MFW Case Storage 
MFW Case Storage är för kunder vill lagra obrutna och blandade lådor. MFW Case 
Storage-kunden kan även delta i gående importörs- och leverantörsprovningar. 
Lådorna hanteras lådvis vid inlämning och uttag. Kombineras ofta med vinfack. 
 
 
MFW Connoisseur     Privat      Företag 
Första vinfacket    18 000      25 000 
Efterföljande vinfack   12 750      18 000 
Priserna är årliga. 
 
 
MFW Case Storage 
Som lådförvaringskund kan du lagra obegränsat antal lådor till konkurrenskraftiga 
priser i en pristrappa som når ner till internationellt jämförbara priser. Kontakta oss 
för hela prislistan. 
 
Lådförvaring externa lokaler  Startpris: 26,00 kronor/månad 
       Lägsta pris: 15,00 kronor/månad 
 
MFW Case Storage: Registreringsavgift (engångskostnad) 1 000 kronor 
 
 
* Alla priser som anges är inklusive moms. 
* Lagringstemperatur är 11 grader (+- 1 grad) och i priset ingår försäkring till 
återanskaffningsvärde. 
* I vinfack hanteras flaskorna flaskvis medan hanteringen är kolli-vis i Frihamnen 
* Inregistrering av flaskor/lådor ingår liksom MFW Cellartracker, vårt virtuella 
vinkällarprogram 
* Lagringsintyg ingår via MFW ID-tracker 
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V.g. fyll i uppgifterna för lagring av vin hos Magnusson Fine Wine. 
 
Datum            
 
 
Önskat lagringsalternativ:  MFW Connoisseur (vinfack, antal)    
 
     MFW Case Storage      
 
Privatperson       Företag    
 
 
För- och efternamn          
 
Personnummer           
 
Företagsnamn           
 
Org.nummer           
 
Gatuadress            
 
Postnummer och postadress        
 
Telefon, bostad/arbete         
 
Mobil             
 
E-Post            
 
 
Namnteckning_____________________________________________ 
 
 
Berätta gärna mer om dig själv! (Hur hittade du oss? Känner du någon som redan är 
medlem på MFW? Vad har du för lagringsbehov? Finns det något annat som kan 
vara bra för oss att veta? För vinfack prioriterar vi den som avser bli aktiv medlem): 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Skicka formuläret till MFW per post eller e-mail johan@magnussonfinewine.com 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johan Magnusson 


