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LOHFF & PFEIFFER 
Værksted for Træblæsere 

 

Leje eller køb ? 
 
Din nye hobby kræver ikke kun, at du er flittig og begejstret, men også at du 
har et instrument. At anskaffe sig et instrument rejser en lang række 
spørgsmål: 
 
1. Hvilket instrument er det rigtige for mig? 
2. Hvilken model opfylder mine behov? 
3. Hvilket instrument svarer til mit talent, min øvelse og min tid til at spille? 
4. Er det bedst at leje eller købe et instrument? 
5. Hvilket tilbehør behøver jeg? 
6. Hvad kommer det til at koste? 
7. Hvad med garanti og reparationer? 
 
Vi kan hjælpe dig!  
Ikke alle disse spørgsmål lader sig umiddelbart besvare, og det er derfor en 
god ide at prøve sig lidt frem. Vores leje- og købsforhold giver dig mulighed at 
finde et instrument, som passer netop dig. 
 

Leje: 
 
Vi har sammenlignet alle lejekoncepter på markedet, og har sammensat vort 
eget således, at du her finder det mest fleksible og for dig økonomisk mest 
fordelagtige leje-/afbetalingsprogram.  
Når man lejer et instrument opkræves et lavt månedligt/halvårligt lejebeløb. 
Den indbetalte leje modregnes købsprisen ved et evt. senere køb af 
instrumentet. Derved betales kun restbeløbet. 
 

Månedlig leje (Koncept A): Alle udlejningsinstrumenter kan lejes 
månedsvis. Vi beregner hverken depositum eller gebyr. (se prisliste) 

 

Halvårlig leje (Koncept B): Ved denne lejeform sparer du 25 % i forhold til 
koncept A. Lejebeløbet betales forud. Vi beregner hverken depositum eller 
gebyr. (se prisliste)  

 
Fælles for vore lejekoncepter er: 
 
Byttemulighed: Frem til den 19. lejemåned har du fri bytteret. Det vil sige, at 
du har mulighed for at finde det instrument, der passer til dig. Dette er 
specielt vigtigt for begyndere.  
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Forkøbsret: På ethvert tidspunkt af en lejekontrakt har lejeren forkøbsret til 
instrumentet, men kan lige så vel købe et andet. Ved køb modregnes den 
indbetalte leje instrumentets købspris (minus eventuelle renter).  
 
Vælger du at købe instrumentet efter 3 måneder har du følgende muligheder: 

a) 6 % kontantrabat + 1 års garanti 
b) 3 % kontantrabat + 2 års garanti 
c)  

Vælger du at købe instrumentet efter 6 måneder har du følgende muligheder: 
a) Betaling af restværdi + 3 års garanti  
b) Afbetaling af restværdi (forpligtende køb)  

 
Rentetilskrivning: Fra den 7. måned tilskrives pr. måned 2 % af 
instrumentets restværdi til restbeløbet. 
  
Overtagelse: En lejekontrakt kan overtages af en anden person. Således 
kan en musikskole leje et instrument og stille det til rådighed for en elev. 
Eleven kan senere købe instrumentet, eller skolen kan leje det videre til en 
anden elev. 
 

Køb: 
 
Udbuddet af instrumenter er enormt og svært at overskue. Der findes 
instrumenter med en mørk, varm, lys eller spids klang, men en lille eller stor 
blæsemodstand, med en forniklet, forsølvet eller lakeret overflade osv. Denne 
mangfoldighed kan virke forvirrende, men giver mulighed for, at den enkelte 
kan finde sit individuelle instrument. 
Man bør først købe et instrument, når man er helt sikker på, at det er det 
rigtige. Hos os kan nye og brugte instrumenter af forskelligt fabrikat og model 
afprøves i ro og mag derhjemme og blive tilpasset individuelt på vores 
værksted. 
 
Vi har følgende købsmuligheder: 

a) 10 % kontantrabat + 2 års garanti 
b) 12 % kontantrabat + 1 års garanti 
c) Frit valg af mundstykke + 3 års garanti 
d) Køb på afbetaling (hør nærmere om de aktuelle vilkår) 

 

Generelt: 
 
Garanti: Hvert instrument har garanti på materiale- og fabrikationsfejl. Som 
det fremgår af ovenstående, varierer garantiperioden alt efter købsforhold. 
Garantiperioden starter altid fra 1. udlejningsdag. 
 
Medfølgende udstyr: Alle instrumenter er afprøvet i vores værksted og 
leveres med komplet tilbehør. 
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Tilbehør: Vi fører et stort udvalg af tilbehør. Mundstykker og ligaturer kan 
fremsendes til afprøvning. Bed om vores særlige tilbehørskatalog. 
 
Reparationer: Alle reparationer bliver udført i vores eget værksted. I 
reparationsperioden stiller vi gratis et reserveinstrument til rådighed. 
 
Forsendelse: Lejer/køber betaler evt. forsendelse fra og til os. 
 
Prisændringer og trykfejl: Lohff & Pfeiffer tager forbehold for trykfejl og 
prisændringer uden yderligere varsel. Alle priser er i DKK og inkl. moms. Med 
denne prisliste ophører alle tidligere prislister. August 2002 

 
Instrument Fabrikat Model Pris Koncept A Koncept B 

   DKK Leje/måned ½ år 

      

      

B-Klarinet Buffet B 10 3.895 130 585 

 Buffet B 12 4.575 140 630 

 Schreiber D 16 Tysk klapsystem 8.615 390 1.755 

 Yamaha YCL-250 5.020 160 720 

A-Klarinet Buffet E-11 8.698 380 1.710 

Es-Klarinet Vito  7.700 350 1.575 

C-Klarinet Buffet E-11 9.484 350 1.575 

Basklarinet Vito  17.600 790 3.555 

Sopransaxofon Keilwerth ST 90 III 10.575 460 2.070 

 Yamaha YSS-475 15.980 690 3.105 

Altsaxofon Buffet Evette 8.900 295 1.328 

 Diverse Nyistandsatte, fra 6.000 295 1.328 

 Keilwerth ST 90 III 10.072 295 1.328 

 Yamaha YAS-275 10.080 295 1.328 

Tenorsaxofon Buffet Evette 10.750 365 1.643 

 Keilwerth ST 90 III 11.741 365 1.643 

 Yamaha YTS-275 13.140 365 1.643 

Obo diverse brugte, fra 8.000 320 1.440 

 Buffet 4011, uden dybt B 10.800 490 2.205 

 Buffet 4012 med vstr. F,uden dybt B 12.500 560 2.520 

 Buffet 4051, med vstr. F + dybt B 15.310 690 3.105 

Fagot diverse brugte, fra 18.000 800 3.600 

 Schreiber 5013, med mekanik til små hænder 36.840 1.650 7.425 

 Schreiber 5016 40.560 1.825 8.213 

Fagottino Moosmann  26.500 1.200 5.400 

Fløjte Buffet 6020,  4.700 140 630 

  6021, m/buet hoved 4.900 160 720 

 Jupiter SFL 313 S (kun til D. til små børn) 4.300 160 720 

 Pearl 501 E,  5.495 160 720 

  501 EU, m/buet hoved 5.825 180 810 

  501 RE, m/ringklapper 5.850 210 945 

 Yamaha YFL-211 6.170 160 720 

  YFL-211 m/lige+buet hoved  7.210 225 1012,50 

  YFL-281 m/ringklapper 6.660 225 1012,50 

Piccolo Yamaha YPC-32 6.230 200 900 

Alt-fløjte Emerson A1, m/sølvmundplade+riser 23.650 1.050 4.725 

 Gemeinhard 10 ASH 24.000 1.050 4.725 

Basfløjte Gebr. Mönnig 106 34.495 1.550 6.975 

 
Hvis der skulle være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Lohff & Pfeiffer I/S - Ahlefeldtsgade 22 - DK-1359 København. 
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De kan vælge mellem:

1. købe kontant

2. købe på afbetaling

3

 De kan købe med:

a) 10% kontantrabat + 2 års garanti

b) 12% kontantrabat + 1 års garanti

c) Frit valg af mundstykke + 3 års garanti

De køber instrumentet på afbetaling. Hør

nærmere om de aktuelle vilkår.
1

2

er De:

1. øvet?

2. begynder?
2

Hvor længe vil De binde Dem

til lejekontrakten?

1. 1 måned

2. 6 Måneder

 Hvis De er øvet, og ved hvilket

instrument De vil have/har brug

for, anbefaler vi, at De følger denne

pil til andre købsmuligheder.

 Hvis De er begynder. Hvis De ikke er

sikker på hvilket instrument De vil have/

har brug for, eller hvis De giver en gave,

anbefaler vi, at De følger denne pil til

vejledning i Deres beslutning.

 Hvis De kun vil binde Dem for en

måned af gangen betaler De fuld

lejepris. mådlig betaling forud. De

har fuld bytteret og lejebetaling-

erne bliver modregnet ved køb.

1 2

1

 Hvis De vil binde Dem for 6 måneder giver

vi Dem 25% rabat på lejen. De betaler alle

6 måneder forud ved kontraktstart. De har

fuld bytteret og lejebetalingerne bliver

modregnet ved køb.

inden starten af 7. lejemåned skal De vælge:

1. fortsat leje med bytteret helt frem til 19. lejemåned. Leje med fradrag af renter modregnes ved køb (2%

rentetilskrivning/md til restværdi)

2. Betal restværdien (ingen rentetilskrivning) 3 års garanti fra 1. udlejningsdag

3. afbetaling af restværdien. (forpligtende køb af instrument)

De fortsættermed at leje uden ændringer

1

2

Efter 3 måneder kan De vælge at:

1. betale restværdien og opnå

kontantrabat.

2. leje videre stadig fuld bytteret
De kan købe med:

a) 6% kontantrabat + 1 års garanti

b) 3% kontantrabat + 2 års garanti 1

De betaler nu instrumentets pris

minus Deres lejeindbetalinger


