
Service och reparationer 
Priser är inklusive moms, kostnad tillkommer för utbytesartiklar 

där inte annat anges 

 

Åtgärd  

 

Undersökning inkl. enklare åtgärder (dvs under 10 min)   300 kr 

 

Lilla servicepaketet      700 kr 

• Rengöring av greppbräda 

• Enkel instrumentöversyn 

• Strängbyte (strängar ingår) 

 

Stora servicepaket     1400 kr 

• Rengöring av hela instrumentet 

• Instrumentöversyn, elektroniköversyn 

• Intonering 

• Smörjning av mekanik 

• Justering av stämskruvar/axelbandsknopp 

• Justering av dragstång 

• Strängbyte (strängar ingår) 

• Inoljning av greppbräda/stall 

• Polering av bandstavar 

 

Strängbyte    

Montering av nya strängar och stämning  

• Byte av enstaka sträng    70 kr/st 

• Omsträngning 6-strängad gitarr     299 kr 

• Omsträngning 12-strängad gitarr    340 kr 

Kostnad för nya strängar tillkommer  

 

Intonering av stall på akustisk gitarr alt. elgitarr (ej Floyd Rose)  350 kr 

 

Byte/montering av stämskruvar (förutsatt att hålbild korrekt)  350 kr 

Kostnad för stämskruvar tillkommer 

 

Service av elektronik 

Genomgång av lödningar, kontakter, kostnad efter bedömning   700kr/h 

 

Tilläggstjänster     700 kr/h 

• Byte av översadel (ben) 6 strängad gitarr     

• Byte av översadel (ben) 12 strängad gitarr   

• Byte av stallsadel (ben) och intonering   

• Reparation av löst stall (limfog som kan värmas av)   

• Bortfräsning av stall (typ epoxilimmad fog)   

• Tillverkning och limning av nytt stall (exkl inlays)   

• Bandlipning   

• Bandbyte   



• Lagningar av sprickor, halsbrott mm 

kostnadsuppskattning ges efter bedömning av ovanstående 

 

Inlayarbete      700 kr/h 

• Inlay av inscannade loggor, porträtt mm i pärlemor/abalone på  

huvudstock greppbräda (mellan befinliga greppband).  

Riktpris ca 3500 kr för 30x30 mm logga 

• Inlay på större del av greppbrädan (kräver ombandning), kostnad efter  

bedömning 

 

Arbetet görs med högprecisions cnc utrustning inklusive uppmätning/scanning 

av bild förutsatt att fixturering och gravering kan göras på ett säkert sätt. 

 

Greppbräda      700 kr/h 

• Byte av greppbräda med nya greppband, riktpris ca 5 000 kr inkl  

bortfräsning av gammal, runda bandmarkeringar (6 mm pärlemor),  

(lackering + inlays tillkommer) 

• Byte till True temperament greppbräda, inkl. bortfräsning     

av gammal (obs se på www.truetemperament.com) vilka skallängder  

som är möjliga. Riktpris ca 8500 kr.  

http://www.trusetemperament.com/

