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Hej!

Tack för att du spelat på Dood i ett år! Har det givit mersmak? Då kanske det är dags att gå 
vidare till riktig klarinett.

Det finns klarinetter i olika tonarter där Bb är vanligast. Med instrumentet följer allt du 
behöver för att komma igång! Till skillnad från Dood har klarinetten ett rör i trä i stället för 
plast. Det är vid rörbladet (röret) som tonen bildas genom att rörbladet vibrerar när du 
blåser i din klarinett. Till musikskoleelever är Ricos rör mycket populära och de finns i olika 
hårdheter.

Hos Uffes Blås i Deje kan du hyra ditt instrument under tiden du lär dig.  Vi har några av 
marknadens bästa skolinstrument till ett bra pris. Om du sedan vill köpa loss ditt instrument 
får du tillgodose dig upp till 14 månaders betald hyra.  Vi säljer, hyr ut och reparerar alla sor-
ters blåsinstrument. Dessutom säljer vi de flesta tillbehör du kan tänkas behöva.

Låter detta intressant? Varmt välkommen att höra av er till oss!

Mvh.   Ulf Andersen, Uffes Blås

FÖRDELAR MED ATT HYRA:

• Hyr så länge du vill, dock minst 6 mån.

• Ingen start- eller uppläggningsavgift

• Du kan när som helst köpa loss till 
 instrument och då tillgodoräkna dig 
 upp till 14 månaders betald hyra.

• Du kan få instrumentet hemskickat 
 oavsett var du bor.

• Klarinett: 150 kr/månad

INSTRUMENTFÖRSÄKRING:

Om ditt instrument skulle bli skadat eller 
stulet blir du ersättningsskyldig. Men för att 
lugna oroliga föräldrar har vi i samarbete 
med ett försäkringsbolag tagit fram en billig 
specialförsäkring med mycket låg självrisk. 
Försäkringen kostar 20 kr/mån och betalas 
tillsammans med månadshyran. Självrisk vid 
skada är 100 kr och vid förlust 500 kr. För-
säkringen är frivillig.


