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2018 års villkor
för hyra av spårvagn eller buss

Alla priser exkl. moms. Moms på transport är 6 %, moms på servering är 12
%,
SPÅRVAGN FÖR PERSONTRANSPORT
Ledvagn, låggolv, första timmen			
Varje påbörjad halvtimme därefter		

4 300:1 500:-

Muesal spårvagn (motorvagn), första timmen
Varje påbörjad halvtimme därefter

3 300:1 000:-

Släpvagn till motorvagn, första timmen		
Varje påbörjad halvtimme därefter		

1 700:500:-

SPÅRVAGN FÖR SÄLLSKAP OCH UTFLYKT
Sällskapsvagnen 618 i samband med catering,
minst två timmar				
Varje påbörjad halvtimme därefter		

6 000:1 000:-

VETERANBUSS (begär offert)
Vi samarbetar med Museispårvägen Malmköping AB och
kan erbjuda veteranbussar av olika ursprung och
utförande för uppdrag i hela Storstockholmsregionen.
Kostnaden varierar beroende av uppdragets art och
omfattning. Kontakta oss för offert.
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, Falkenbergsgatan 2, 115 21 Stockholm
Tfn: 08-660 77 00 E-post: info@ss.se

För vagntyper och kapacitet, se vår folder ”Hyr din egen
spårvagn”. Abonnerad spårvagn eller buss får dekoreras efter
samråd med vår vagnmästare.
Tiden räknas som effektiv tid, d.v.s. från önskad starttid till
önskad sluttid. Minst en timme debiteras (vid catering minst två
timmar). Därefter tillägg per påbörjad halvtimme. Efter kl. 22
gäller 50 % högre priser. Ut- och inkörningstider ingår.
Vid catering i sällskapsvagnen ingår servitör i angivna priser.
Vid andra uppdrag kan servitör beställas separat mot en avgift
om 375:- per timme. Minst 5 timmar debiteras för servitör per
uppdrag.
I bufféavgiften ingår porslin, bestick, vinglas, serveringsbestick samt servietter. Glas därutöver, t.ex. champagne-,
snaps-, avecglas debiteras med 5:- per glas. Observera att
vagnen i alkoholhänseende är en rullande festvåning.
Alkoholhaltiga drycker ankommer på sällskapet att själv
medföra.
Av oss bekräftat abonnemang kan avbokas mot en avgift om
300:- fram till 7 dagar innan bekräftat abon-nemangsdatum. Vid
senare avbokning faktureras halva abonnemangspriset.
Rätt till ändringar förbehålles: Begär därför alltid offert inför
varje specificerat arrangemang.
Privatpersoner betalar i förskott. Företag betalar mot faktura
inom 10 dagar.

MENU DU TRAMWAY
2. Svensk buffé

1. Buffé Alkärret

Gubbröra med spisbröd
Stekt inlagd strömming
Gravad lax med hovmästarsås
Rökt röding med sparrissallad
Potatissallad m grovkorn senap och rotfrukter
Karamelliserad ädelost, soltorkade blåbär
Smör, bröd, lagrad grevéost
Buffé per person 285:-

Kall inkokt lax med sauce verte
Rosastekt rostbiff med picklad röd lök
Potatisgratäng med jorärtskocka
Kryddiga köttbullar
Mixsallad med fetaost
Lagrad grevé och färskost
Hembakt surdegsbröd
Buffé per person 285:-

4. Asiatisk buffé

3. Medelhavsbuffé

Caesarsallad med grillad lax
Serranoskinka med melonsallad
Vitello tonato (kalvrostbiff, citron,
tonfisk)
Zucciniplättar med parmesanost, tomat
Tapenade och lantbröd

Vegetariska dumplings med dippsås
Sotad laxpastrami med ingefära och wasabi
Vietnamesiska vårrullar med grönsaker och räkor
Kycklingspett med sesammajonäs
Sallad med mango, tomat, rostade pumpafrön
Smör och bröd

Buffé per person 270:-

Buffé per person 290-

Mineralvatten, läsk, lättol
Kaffe/te
Petit four
Panna cotta med vit choklad och rårörda hallon		
Frukt och bärtartalette med vaniljkräm			
Äppelpaj med mandel och vaniljsås			
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30:30:35:55:48:65:-

Fem sorters canapéer (lax, räkor, ost, rökt ren, tvärnöskinka) 85:Landgång med lax, ägg, räkor, ost, rostbiff, skinka, korv,
rödbetssallad, köttbullar
110:Smörgåstårta med lax och skaldjur
85:Köttbullar och rödbetssallad på rågbröd
65:Ost- och skinkfralla
30:-

