Vi ger ditt barn
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Hyr nya kvalitetsinstrument

Musica Ekonomihyr

• Hyr och betala fyra månader i taget.
• Hyr så länge du själv vill – inget köptvång.
• Vid köp dras tolv månaders inbetald hyra av från priset.
• Ev. frakt, 150:- debiteras på första fakturan.
• Fakturaavgift 30:-

Hyrpriser/månad

Hyrpriser/månad
Trumpet
Tvärflöjt
Klarinett
Kornett
Trombone
Altsaxofon
Tenorsaxofon

Hyr ett tidigare uthyrt instrument i nyskick!

Klarinett

110:110:110:110:110:-

Alt/Tenorsaxofon

195:-

Tvärflöjt
Trombone

150:150:150:150:150:230:230:-

Har du behov av tvärflöjt med böjt munstycke?
Då rekommenderar vi Tvärflöjt Yamaha 211/212 kompletterat med Yamahas
böjda munstycke. Hyr det som extra tillbehör så länge behovet finns - 50:-/månad.
Ett smart överdrag ordnar plats för det extra munstycket, eller Tvärflöjt
Jupiter JFL-700WD Loop - 150:-/månad.

Barnsaxofon Trevor J James Alpha
En modifierad altsaxofon för barn som upplever en vanlig saxofon som alltför
tung. Läs mer om den på vår hemsida. 230:-/månad.

Musica olycksskydd
När du hyr instrument hos Musica Blåsexperten
behöver du inte oroa dig för att bli ersättningsskyldig
om instrumentet skadas eller försvinner.
För 20:-/månad kan du få instrument och tillbehör
(munstycke och etui) försäkrade för alla typer av
skador. Självrisken är 100:- per skadetillfälle och
500:- vid totalskada. Gå in på vår hemsida och läs mer.

Trumpet
Kornett

• Vid köp dras tolv månaders inbetald hyra av från priset.
• Använder du MUSICA-ekonomihyr kan du om du vill föra över denna 			
pott till köp av ett helt nytt instrument.
• I övrigt samma villkor som vid hyra av nya instrument, se vänstersidan.
• Försäkring på hyrinstrument – se Musica olycksskydd.

Priser på nya instrument
Instrument

Modell

Pris

Instrument

Tvärflöjt, Jupiter
Tvärflöjt, Jupiter
Tvärflöjt, Jupiter
Tvärflöjt, Yamaha

JFL-700EC

5.500:6.900:7.900:6.300:-

Tenorsaxofon, Jupiter JTS-500Q
Tenorsaxofon, Yamaha YTS-280

12.400:15.600:-

Trumpet, Jupiter
Trumpet, Yamaha

JTR-700Q

6.700:-

Kornett, Jupiter
Kornett, Yamaha

JCR-700R

Trombone, Jupiter
Trombone, Yamaha

JTB-700Q

Klarinett, Jupiter
Klarinett, Yamaha

JFL-700WD
JFL-700WE
YFL-212
JCL-700
YCL-255S

Altsaxofon, Jupiter
Altsaxofon, Trevor J
James

Barnsaxofon

Altsaxofon, Yamaha

YAS-280

JAS-500Q
Alpha,

4.900:5.600:8.900:6.975:10.700:-

Priser gäller inkl. moms. Alla instrument levereras med sedvanliga tillbehör.

Modell

Pris

YTR-4335 GII 7.200:-

YCR 2330

YSL-354

7.600:7.100:8.100:8.500:-

Kontakta oss för prisuppgift på övriga instrument
och Silent Brass!

Störst i Skandinavien
på uthyrning!
MUSICA grundades 1985 och vi har som affärsidé att sälja,
hyra ut instrument av absolut högsta kvalitet och ge service
till oslagbara priser. Detta är möjligt genom lång erfarenhet
av uthyrning och postorderförsäljning över hela landet.
Dessutom har vi egen verkstad där vi renoverar och reparerar
instrument. Vår kvalitet i förhållande till våra priser ger dig
en oslagbar leverantör av blåsinstrument.
Kontakta oss så får du se.

Välkommen!
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