
Exot.se prislista
Vår 2023
Livet är för kort för tråkiga växter! 

Vår idé är att erbjuda Europas största utbud av roliga och härdiga växter till mycket låga 
priser. Vi är återförsäljare till flera av Europas ledande plantskolor. Det medför samtidigt 
att utbudet ändras ständigt och växtlistan är ett urval av vad som är möjligt att beställa.

De låga priserna kan vi hålla genom att ta in beställningar, sedan ta hem plantorna och 
därefter kan ni hämta dem hos oss i Häggum (söder om Skövde). Inga mellanhänder. Som 
en vanlig plantskola fast fler och ovanligare växter till lägre priser. Ganska enkelt! Det enda 
svåra är att bestämma vilka rariteter ni vill ha! Sedan kan man förstås fundera på varför de 
stora kedjorna är mycket dyrare…

Frakt: För beställningar över 5000kr inom Svealand och Götaland kan vi ordna frakt. 
Fast avgift 2500kr inkl. första pallen, efterföljande pall 2000kr/st. En pall rymmer 20-60 
träd. Större träd (>3m hög, kruka C60 eller större) måste hämtas på plats. Föreningar, 
vänner mm, överväg samköp. Växterna levereras till en plats per beställning. 

Storkund: Köp över 10 000kr ger vi 10% rabatt på. Rabatten gäller för betalda växter.

Vi fokuserar på buskar och träd, men kan även erbjuda perenner, bärbuskar, fruktträd, 
medelhavsväxter och halvhärdiga exoter. Förutom beställningssortimentet har vi ett antal 
växter hemma för impulsköp, bland annat udda fruktträd och bambu.

Tipsa dina vänner om växtlistan. Det gör att vi kan fortsätta hålla ett lågt pris.

Beställning
Beställ så här:

1)      Skriv en lista med nr, växtnamn och antal; ett växtnamn per rad. Enklast är att du returnerar excel-arket ifylld med antal.
2)      Glöm inte dina uppgifter: Namn, adress, telefonnummer, gärna e-post.
3)      Skicka beställningen via brev eller epost (helst epost order@exot.se).
4)      Vi hör av oss när växterna kan hämtas hos oss i Häggum

Vi vill ha din beställning senast 31 mars 2023.

Åtråvärda växter tar snabbt slut. Din chans att få hem rariteter ökar om du beställer 
innan slutdatum, gärna under hösten 2022. Du kan komplettera din beställning senare.

OBS! Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning. Dessutom kan det hända att växter 
tar slut. Då gäller först till kvarn.

Förklaring till växtlistan:
Nr: Artikelnummer
Vetenskapligt namn: Växtens vetenskapliga namn
Kruka: Alla växter är krukodlade förutom de som anges med rotklump (tecknet #). Krukan är ett sätt att mäta storlek/ålder på växten.
C2 = Container rundkruka 2 liter, P7 = Fyrkantig kruka med sida 7cm
Höjd: Växtens ungefärliga höjd i cm. Vår erfarenhet är att de flesta växterna som levereras är markant högre. Omkrets betyder omkrets på stammen i cm
Pris: Ditt pris vid avhämtning med reservation för (större) valutaändringar. Priset är i svenska kronor (SEK).
Moms ingår i priset.

OBS! Listan är lång! Överväg att inte skriva ut den.
Vi tar gärna emot förslag på växter ni skulle vilja beställa i framtiden som inte finns på årets lista. 

Skicka beställningen till:
Ludvig Johansson
Häggum Bossgårdenskvarn
521 64 STENSTORP
Epost: order@exot.se

Leverans och betalning:
Vi hör av oss när ni kan hämta växterna. Det är vår ambition att ni ska kunna göra det 
senast i maj 2023 beroende på väderlek. Växterna betalas i samband med att ni hämtar 
dem (vi tar kort, kontant, swish). Plantskolan ligger bredvid kyrkan i byn Häggum, ca 1,5 mil 
söder om Skövde (mellan Skultorp och Stenstorp).


