Prislista september 2018- augusti 2019
Gäller fr.o.m 1 sept 2018

Tjänst

Pris inkl
moms

Pris exkl
moms

Vinteruppställning
Längd (inkl ev peken, badbryggor etc) x bredd
I priset ingår: Upptagning, avspolning av löst sittande
bottenbeväxning, transport till och från
uppställningsplats, hyra av uppställningsplats, el och
vatten för tillfällig förbrukning samt sjösättning.
Förutsättning: Holdingtank(ar) skall vara tömda innan
upptagningen

220 kr/kvm

176 kr/kvm

Stöttor: Om kunden inte tillhandahåller egen vagga eller
vagn tillkommer debitering för stöttning av båten. Antal
stöttor beroende på båt och efter varvets bedömning.

395 kr/stötta

316 kr/stötta

165 kr/kvm

132 kr/kvm

Vinteruppställning utan upptagning, sjösättning och
avspolning (ex.vis egen trailer som transporteras till
varvet

Tilläggstjänster vinteruppställning

Av/påmastning samt uppställning i mastställ
Fast debitering
Rörlig debitering, mantid för hantering
Du har möjlighet att påverka kostnaden för denna tjänst
genom eget arbete med att förbereda masten för lyftning,
exvis elkablar bortkopplade och bom, segel och lazyjacks
avmonterade. undervant borttagna.

Pris inkl
moms

Pris exkl
moms

4575 kr/ mast

3660 kr/mast

777 kr/tim

622 kr/tim

2100 kr

1680 kr

525 kr/segel

420 kr/segel

525 kr/artikel

420 kr/artikel

Inomhusförvaring drev (enbart motorbåt)

1100 kr

880 kr

Inomhusförvaring jollemotor

1100 kr

880 kr

Inomhusförvaring gummibåt (packad)

1100 kr

880 kr

Täckning av båt, krympplast (längd x bredd)

220 kr/kvm

176 kr/kvm

Täckning av båt, krympplast, om flybridge el mast (längd
x bredd)

265 kr/kvm

212 kr/kvm

Inomhusförvaring dynor/textilier

Inomhusförvaring segel (säckade)

Inomhusförvaring ratt/elektronik/propeller

Lackering av fribord

Pris inkl Pris exkl
moms
moms

International lacksystem

3400 kr/kvm

2720 kr/kvm

Awlgrip lacksystem
Pris för vattenlinje, dekorlinjer etc tillkommer och varierar
med antal, bredder, längd och antal färger.
Förutsättningar: Friborden skall vara i skick för lackering,
dvs jämna, fria från porer, skador och krackeleringar som
kräver lagningsarbete eller extra spackling och
riktslipning, vilket i sådant fall tillkommer och debiteras
per timme enligt gällande timtaxa.
Se nedan för kvm antal för div olika referensbåtar.

3600 kr/kvm

2880 kr/kvm

Lackering av överbyggnad

Pris enbart efter besiktning

Servicelyft (pris avser max 1,5 tim hängande i kran)
< 4 ton
4,1 – 9 ton
9,1- 15 ton
15 ton

920 kr

736 kr

1315 kr

1052 kr

1710 kr

1368 kr

Enl ö.k.

Enl ö.k.

475 kr

378 kr

630 kr

504 kr

< 4 ton

550 kr + 70
kr/dygn

440 kr + 58
kr/dygn

4,1 – 9 ton

825 kr + 90
kr/dygn

660 kr + 72
kr/dygn

1100 kr +
110 kr/dygn

880 kr + +90
kr/dygn

Enl ö.k.

Enl ö.k.

Avspolning av löst sittande bottenbeväxning
< 9 ton
> 9,1 ton

 orttidsuppställning (max 1 månad)
K
Kostnad för servicelyft enl ovan tillkommer

9,1 – 15 ton
> 15 ton

Timtaxa
Mantid
Mobilkran

Högtryckstvätt 500 bar (material tillkommer)

777 kr/tim

622 kr/tim

1445 kr/tim

1156 kr/tim

126 kr/tim

101 kr/tim

Ex kvm fribord för några båttyper
Nimbus 22 Nova
Storebro 410 Commander
Sweden Yachts 45
Jeanneau Sun Odyssey 52
Max 1
Maxi 1000
Comfortina 35
Nimbus Ballista
Dehler 36
(exkl akterspegel
Beason 31
Grandezza 31
Arcona 40 (fribord)

12 m2
32 m2
40 m2
37,5 m2
11 m2
27 m2
27 m2
22,5 m2
27 m2
24 m2)
19 m2
14 m2
23 m2

Arcona 430
Omega 36
HR 34
Windy 32 (blått fält)
Arcona 370 (fribord)
J100
Hanse 54
Fineliner 33
Najad 460
Nimbus Nova 42

36 m2
26 m2
26 m2
10,2 m2
25 m2
20 m2
65 m2
17,5 m2
40 m2
32 m2

