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PRISLISTA
PA OMSTALNINGAR 
AV GAMLA YXOR ;

Yxor under 4 tums eggbredd...........
D:o från 4, men under 5 tums eggbredd 
D: o „ 5, „ 66 2:75 ä 3:00 

3:50 ä 4:00

2 :40 
2 : 50

Täljyxor 6 ä 7 rums eggbredd
D: o 
D: o 
D: o

8
9
10

4: 75 
5 : 25
5:75 o . s . v .

D:o med ena sidan gradslipad, förhöjning.. 0:50
D : o med ny lägg
Stålnackar....
J ärnnackar...

2 :00 
0 : 75 
0 : 50

Beder få fästa ärade kunders uppmärksamhet på följande:
Skulle ej order kunna insändas strax efter prislistans erhål

lande gör kunden klokast i att förfråga sig ang. pris emedan jag 
under nu rådande förhållanden kan bli nödgad vidtaga prisför
ändringar. Under senaste året har jag flera gånger nödgats vid
taga prisförhöjningar. För undvikande av allt för stora kost
nader har jag ej för varje sådan gång kunnat meddela alla mina 
kunder, utan har jag först vid orderns hitkomst meddelat ifall 
prisförändring skett sedan kunden senast erhöll prislista. Rätt 
till samma tillvägagångssätt förbehålles.

Fraktkostnader betalas av mig endast enl. den frakttaxa som 
gällde före den 1 aug. 1917. Förhöjningar som tillkommit efter 
denna tid betalas av kuricfén.

Yxor som möjligen återgå för omstålning på garanti får ej in
räknas i det antal som berättigar till fri frakt.
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