Långsjö Båtbyggeri AB
Priser: f.o.m Höst 2021

Vinterförvaring*
•
•
•

Inomhus, låst & frostfritt:
625 kr/m2
Inomhus, låst & kallt:
495 kr/m2
Utomhus, inhägnat & låst område 250 kr/m2

(m2 = Total ekipage längd -X- Total bredd)
(m2 = Total ekipage längd -X- Total bredd)
(m2 = Total ekipage längd -X- Total bredd)

Transportservice:
•
•
•
•
•
•

Upptagning / Sjösättning – Ramp: (om båttyp tillåter)
Trucklyft, Upp till 1,5ton
Lastbilslyft, (upp till 3 ton) över 3 ton = offert
Transport till alt från Vinterförvaring/bostad:
Vid avsaknad av kundtrailer (vår trailer) tillkommer
Hämtning/avlämning vid annan brygga tillkommer

500 kr/tillf.
1250 kr/tillf.
1800 kr/tillf.
400 kr/tillf.
500 kr/tillf.
400 kr/tillf.

Motorservice
•
•
•

Service 2-cyl diesel inkl. material, olja filter etc:
Service 3 & 4-cyl diesel (småmotorer) inkl. material, olja filter etc:
Service större motorer och utombordare:

2995 kr
3495 kr
Offert

Övrig service:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottenrengörning upp till 7m(Högtryckspolning):
Tvätt av båt utv. (skumtvätt) upp till 7m:
Bottenmålning: 145kr/fot, inkl. färg: Vit/blå/svart/röd (Båtlängd i fot)
Reparation/montagearbeten: 595 kr/tim. + material
Sommarförvaring av båtkärra:
Lån av båtkärra:
Underhållsladdning batterier:
Krymplastning av båt upp till 8m 275kr/meter båt

495 kr
495 kr

500 kr
500 kr
300 kr

Villkor:*
- Kund åtar sig att på egen bekostnad hålla Båten samt därtill hörande utrustning såsom vagn/vagga/Motor, fullt försäkrad
(-Uppkommer skador på Båten under Förvaringen och/eller därtill ingående Transport, skall dessa i första hand regleras av
Kundens eget försäkringsbolag)
- Ditt faktiska pris beräknas efter båten/ekipagets storlek (Längd gånger bredd avrundat till närmast meter uppåt) Vi
förbehåller oss rätten att korrigera felaktiga mått efter kontrollmätning.
- Kund som ej hämtar ut sin båt efter vinterförvaring på land debiteras 50% av vinterplatskostnaden för sommarförvaring.
- Det åligger kund att tillse att dennes transport/pallningsutrustning är i fullgott skick samt lämpad för båten och ändamålet.
Förvarad båt får ska vara tömd på bränsle och vara rengjord från beväxning. (Hamnen förbehålls rätt att, på kunds
bekostnad, när så anses nödvändigt, komplettera surrnings/uppställningsmaterial och/eller destruera eventuellt kvarlämnat
bränsle och eller avspola botten). Hamnen tar inget ansvar för kvarlämnad utrustning/tillbehör.
- Bokning av utlämning/sjösättning skall ske minst 2 veckor innan sjösättning
- Alla priser är inkl. moms om inget annat anges
- Inget arbete av kund på dennes Båt tillåts under Förvaringen och/eller inom Förvaringens område
- Förvaringsperiod definieras som 31:e sept. till 1:e juni efterföljande år. Betalning ska ske senast i och med utlämning!

