PRISLISTA  2019-‐2020
Seacastle  AB  har  rätt  att  ända  priserna  utan  förbehåll.

SOMMARPLATSHYRA  (1  april  -‐  1  oktober)
Brygga  med  låst  grind,  vatten  och  landström
Bom  4,5m**
Bom  6m
Bom  8m
Längs  med
Bom  4,5m  (ej  låst  grind)
Sommarplats  på  land  (max  3  ton)   *
Sommarplats  på  flytbrygga**
*Plats  på  land  inklusive  10  st  sjösättningar/  upptagningar.  Garanterad  sjösättning  inom  48h.
**  Ej  låst  grind

3  395  kr/  bryggmeter
3  395  kr/  bryggmeter
3  750  kr/  bryggmeter
4  395  kr/  bryggmeter
2  850  kr/  bryggmeter
390  kr/  kvm
8  995  kr  st

VINTERPLATSHYRA  (1  september  -‐  1  juni)
Inkl.  upptagning  och  sjösättning
Beräknas  enligt  längd  x  (bredd  +  0,5  meter)
Platshyra  utomhus
Platshyra  inomhus  i  varmhall  
För  båtar  3-‐8  ton  tillkommer
Förvaring  vattenskoter  och  gummibåt  upp  till  3,5m  *
*Förvaring  av  vattenskotern  eller  båten  på  trailer  tillkommer  500  kr.

längd  x  (bredd  +  0,5  meter)
540  kr/  kvm
1  400  kr/  kvm
2  695  kr
6  900  kr/  st

GRUNDSERVICEPAKET  (OBS.  material  och  miljöavgift  ingår)          
Tvätt  av  målad  botten,  fribord,  överbyggnad  och  invändig  städning.  Glykolkörning  av  en  sötvattenkyld  motor,  demontering  av  
batteripoler,  konservering  av  toalett,  tömning  av  färskvattensystem  (vid  kallförvaring).  Uppmätning  av  batterier  (ev.  laddning  
tillkommer).  Avpallning  samt  täckning  (vid  förvaring  utomhus).  Funktionskontroll  och  genomgång  av  båten.  Septiktank  skall  vara  
tömd  när  båten  lämnas  för  förvaring,  ev  tömning  debiteras  extra.
Beräknas  enligt  längd  x  bredd
Båtar  utomhus
Båtar  inomhus
Tillägg  för  konservering  av  ytterligare  motor
Tillägg  för  konservering  av  elverk
Tillägg  för  konservering  av  sjövattenkyld  inombordsmotor

längd  x  bredd
2  395  kr  +  489  kr/  kvm
2  395  kr  +  179  kr/  kvm
1  395  kr/  st
995  kr/  st
850  kr/  st

FÖRVARING  UTOMBORDSMOTORER
2,5hk  -‐  29hk
30hk  -‐  69hk
70hk  -‐  150hk
150hk  +
Demontering,  förvaring,  och  montering  underhus  utombordare  vid  vinterförvaring.
Ev.  hämtning,  konservering  och  service  av  motorn  tillkommer.  

695  kr
895  kr
1  995  kr
2  595  kr
1  995  kr

SERVICE  KAWASAKI  VATTENSKTER
Service  Kawasaki  ink  kompressor  (första  10h-‐service)
Service  Kawasaki  utan  kompressor*  (Kawasaki  standardservice)
Service  Kawasaki  ink  kompressor  *  (Kawasaki  standardservice)
*Priset  avser  standardservice.

1  995  kr
3  295  kr
4  200  kr
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PRISLISTA  2019-‐2020
Seacastle  AB  har  rätt  att  ända  priserna  utan  förbehåll.

ÖVRIGA    ARBETEN  
Tillbehörsmontering,  plastreparationer,  motor  och  drevreparationer  mm

1  250  kr/  tim  +  material

MOTORSERVICE  (OBS.  material  och  miljöavgift  ingår)      
Inombordsmotor  (Provkörning,  byte  motorolja,  oljefilter,  bränslefilter,  förfilter,  luftfilter,  kontroll  av  remmar,  tändstift,  invändiga  
anoder,  vätskenivåer  och  glykolhalt)
Utombordsmotor  4-‐takt:  (Provkörning,  byte  motorolja,  växelhusolja,  oljefilter,  byte/  kontroll  bränslefilter  och  anoder  samt  
infettning.  Uppkoppling  dator.  (Ev.sliptagning  tillkommer)
Inombordare  bensin  4  cylindrar
5  400  kr
Inombordare  bensin  6  cylindrar
5  995  kr
Inombordare  bensin  8  cylindrar
6  495  kr
Suzuki  DF2,5/DF4/DF5/DF6
2  250  kr*
Suzuki  DF15/DF20
2  995  kr*
Suzuki  DF70/DF90/DF100
5  100  kr*
Suzuki  DF150/DF175/DF200
5  995  kr*
Suzuki  DF250/DF300
6  595  kr*
Suzuki  DF350
6  995  kr*
Mercury  Verado  4-‐cyl
6  595  kr*
Mercury  Verado  6-‐cyl
8  495  kr*
*För  motorer  med  fabriksgaranti  kan  ev.  service  tillkomma.
DREVSERVICE  (OBS.  material  och  miljöavgift  ingår)      
Byte  av  olja,  anoder,  infettning  av  propelleraxel,  målning  alt.  grundlig  tvätt.  Ev.  sliptagning  tillkommer.
Mercruiser  Alpha  I,  Bravo  I
Mercruiser  Bravo  2,  Bravo  3
Demontering,  förvaring,  montering  drev  vid  vinterförvaring  (gäller  ej  VP-‐  DPH)
Demontering,  förvaring,  montering  drev  vid  vinterförvaring  (VP-‐  DPH)

4  695  kr
4  895  kr
3  100  kr
3  550  kr

BÅTSERVICE  (OBS.  material  och  miljöavgift  ingår)              
Beräknas  enligt  längd  x  bredd
Bottenmålning  (avser  tidigare  behandlad  botten)
Polering  skrov  upp  till  relingslist  (maskinpolering  med  finrubbing  samt  vaxning)  
Polering  överbyggnad  (maskinpolering  med  finrubbing  samt  vaxning)
Laddning  av  batteri
Märkning  Securmark,  utombordsmotor
Märkning  Securmark,  båt  och  motor
Märkning  Securmark,  vattenskoter
Sliptagning  båtar  <  3  ton
Sliptagning  båtar  3  -‐  8  ton
Sliptagning  i  samband  med  service  Suzuki,  Mercury,  Kawasaki.

längd  x  bredd
295  kr/  kvm
245  kr/  kvm
980  kr/  tim
270  kr/  batteri
1  950  kr
3  200  kr
2  995  kr
2  995  kr
4  995  kr
1600kr

Samtliga  priser  är  inkl  moms.
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