GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING AB

INFORMATION OM FAST BÅTPLATS & VINTERFÖRVARING
Grisslehamns Marina & Camping AB, härefter förkortat till Grisslehamns Marina
erbjuder drygt 200 båtplatser med y-bom eller boj i olika storlekar på trevlig marina med hög
servicegrad.
Vi tillhandahåller gästhamn, fasta båtplatser och olika former for vinterförvaring
med upptagning & sjösättning. Sommarplatserna inkluderar tillgång till vatten,
ström för laddning inom inhägnat område med övervakning.
Gällande båtreperationer och tilläggstjänster samarbetar vi med en extern verkstad.
Beställt arbete avtalas direkt mellan er och denne.

Avtal & Priser
I samband med din bokning för båtplats och vinterförvaring måste du fylla i dina
personliga uppgifter och information om din båt, som gör att du måste godkänna
vår Integritetspolicy. Utöver detta måste ni godkänna våra Allmänna Villkor.
Fast Båtplats med y-bom eller boj hela sommaren (1maj - 30 sep)
Bombredd

Pris

Stenkaj liten båt

1200 kr

2m

3150 kr

2,5 m

3950 kr

3m

4950 kr

3,5 m

6200 kr

4m

7000 kr

Över 4 m

begär offert

Beräkningsmodell vinterförvaring
Typ av förvaring

Beräkning

Utomhus

(Båtens längd+1 m) x (bredd + 1 m)

Inomhus

Båtens längd x bredd
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Olika alternativ rörande vinterplatser, priser (period 1 okt – 15 maj)
Typ av förvaring

Pris/kvm, inkl moms

Utomhus

100

Inomhus utan värme

375

Inomhus med värme

700

Sjösättning/upptagning kran eller hydraulvagn (max 20 ton)
Storlek

Pris

Upptagningsmetod

0-4,99 m

650 kr

kran

5-6,99 m

800 kr

kran

7-8,99 m

1000 kr

kran

9-10,99 m

1300 kr

kran

0-1,99 ton

1 560 kr

hydrualvagn

2-7,99 ton

1 700 kr

hydrualvagn

8-9,99 ton

2200 kr

hydrualvagn

10-20n ton

2800 kr

hydrualvagn

Bottentvätt
Kategori

Pris

Bottentvätt med hetvatten under vattenlinjen

från 900 kr

Hyra av tvättplats samt högtryckstvätt

350 kr

Båt över 8 meter

Be om offert

Övrigt

Pris

Hyra av ramp, sjösättning

100 kr

Hyra av ramp, upptagning

100 kr

Vinterförvaring mast

600 kr

Kostnaden för vinterförvaring faktureras i september/oktober.
Ingen prisreduktion sker om båten förvaras en kortare tid än vad som är möjligt.
Upptagning - Förseningstillägg: efter 15/10 tillägg 500 kr, efter 1/11 tillägg 1000 kr
Kopia på gällande försäkringsbevis är ett krav för att vi skall ta hand om din båt.
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Så här går det till:
Boka din vinterförvaring & båtupptagning på vår hemsida eller kontakta oss via epost:
info@grisslehamnsmarina.se

www.grisslehamnsmarina.se

Lämna båten
Du lämnar din båt samt nycklar vid överenskommen tidpunkt under hösten.
Lyftet
Du som båtägare står för av oss godkända stöttor, vagn/trailer. Båtägaren är
ansvarig att vintertäcka båten. Nya stöttor finns att hyra eller köpa. Beroende på
båtmodell och storlek lyfter vi din båt med rätt metod, via ramp, hydrualvagn eller
kran. Om du vill sjösätta tidigt på våren ska detta meddelas oss i samband med
upptagningen på hösten.
För större båtar, kontakta oss för en offert! info@grisslehamnmarina.se

Grisslehamns Marina & Camping AB
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