Prislista 2020-06-01
inklusive moms

Inomhusförvaring i kallhall (hall A)
443 kr/m²
Priset för båten blir då längd x bredd x 443 kr.
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt.
Seaquip stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna.
Inomhusförvaring i avfuktad kallhall (hall B)
556 kr/m²
Priset för båten blir då längd x bredd x 556 kr.
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt.
Seaquip stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna.
Utomhusförvaring
222 kr/m²
Priset för båten blir då längd x bredd x 222 kr.
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt.
Lösa stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna.
Förvaring sommarperioden
Båt som ej ska sjösättas och står kvar på land under sommaren betalar 50% av vinterförvaringskostnaden.
Täckning med krympfilm
210 kr/m2. Priset för båten blir då längd x bredd x 210 kr.
Lägsta debitering 2 500 kr.
Avmastning
Båtlängd upp till 10 m 2 200 kr. Över 10 m 2 700 kr.
Förvaring på mastvagn och demontering vantspridare och vindinstrument ingår.
Priset förutsätter att bom, segel, skot och el är demonterat av kund.
Påmastning
Båtlängd upp till 10 m 2 500 kr. Över 10 m 2 900 kr.
Montering vantspridare och vindinstrument ingår.
Stöttor
Seaquipstöttor kan hyras av oss för 412 kr/st.
Upptagning
Upptagning kostar 750 kr plus 150 kr/ton. Upptagning i samband med vinterförvaring ingår i förvaringspriset.
Kapacitet
Vår Roodbergvagn klarar båtar med en vikt på ca 20 ton och en längd på ca 15 meter.
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Motorservice
Utombordsmotor
Service - Kontakta oss för prisförslag.
Konservering i samband med service 350 kr + material och miljöavgifter
Konservering 750 kr + material och miljöavgifter
Inombordsmotor
Service - Kontakta oss för prisförslag.
Konservering i samband med service 750 kr + material och miljöavgifter
Konservering 1 500 kr + material och miljöavgifter
Förvaring växelhus utombordsmotorer (stöldskydd)
1-60 hk
1 500 kr
61-115 hk
1 800 kr
1162 000 kr
Batteriservice
260 kr/st
Polering
Offereras gärna
Bottenmålning
Offereras gärna. Vi kan även erbjuda blästring.
Bryggplats med Y-bom
1500 kr/meter brygga säsongen 2020 (1545 kr/m säsongen 2021)
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

3 750 kr
4 500 kr (ca 6 m längd på y-bom)
5 250 kr (ca 8 m längd på y-bom)
6 000 kr (ca 8 m längd på y-bom)
6 750 kr (ca 8 m längd på y-bom)
7 500 kr (ca 10 m längd på y-bom)

För övrig information, se våra Allmänna villkor.
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