Sommarplats 2015, vinterplats 2015 - 2016
Vinterförvaring
Hyra vinterplats

A = båtens längd i m x (båtens bredd i m + 0,5 m)
A x 275 kr

Utomhus utan täckning
Utomhus med täckning
inklusive hyra av material såsom
täckställning, presenning, rep,
torrbollar samt tillsyn under vintern.

A x 590 kr
A x 565 kr
A x 540 kr

båtlängd < 7 m
båtlängd 7-12 m
båtlängd >12 m

A x 1 150 kr

Varmhall med täckning av dammduk
Vagn/trailer förvarad på Ramsmoras mark (april t. o. m oktober)

1 500 kr

Extra torrbollar
Torrsättning
Inklusive bottentvätt, hantering
stöttor och sjösättning.

95 kr/st
under augusti (10% rabatt)
under september / oktober
under november (10% påslag)
från och med december (20% påslag)

A x 126
A x 140
A x 154
A x 168

A x 75 kr

Enstaka lyft
Tillägg för lyft av båtar över 15 ton

(överstigande 15 ton) 325 kr/ton
A x 20 kr

Vid torrsättning och enstaka lyft av segelbåtar tillkommer
Av - och påmastning

kr
kr
kr
kr

offereras

Hyra sommarplats vid Y-bom /boj
Med el och vatten vid bryggan (brygga A, B och C)
och gångbar Y-bom alternativt boj

båtens bredd x 2 495 kr

Utan el och vatten vid bryggan (brygga D och E)

båtens bredd x 2 095 kr

Plats längs med betongbrygga (A och B)

båtens bredd x 3 250 kr

Kostnad för el och vatten
El- och vattenförbrukning ingår inte i sommarplatserna, kort för dessa kan köpas på varvskontoret.
El

2,40 kr/kW

Vatten

1 kr/10L

El- och vattenkort

100 kr/st

Tilll sommarplats ingår ett parkeringstillstånd för bil vid marinan. Alla med sommarplats har tillgång till
ett servicehus (med toaletter, dusch, pentry, matplats), sophantering, spillojetank samt mastkran.

Priserna är inklusive moms

Tilläggsarbeten 2015

Konservering tankar, underhåll batterier
Litet system (en toalett)
Stort system (fler toaletter)
Underhållsladdning inkl. batteritest
Rekondarbeten
Bottenmålning av grundmålad båt inkl material

1 495 kr
2 995 kr
445 kr /st

båtlängd < 7 m
båtlängd 7-12 m
båtlängd > 12 m

Polering, städning och rekond
Kapelltvätt
Motorbåtsdrev
Drevservice - oljebyte, kontroll/byte anoder, smörjning drev
och sköld, infettning av propelleraxel.
Demontering drev inklusive kontroll av bälgar, stödlager och knutar
Montering drev (Volvo Penta 280-290, SX, DPS)
Montering drev (Volvo Penta DPH, DPR)
Montering drev (Mercruiser)
Byte bälgar Mercruiser drev, Alpha & Bravo (vart 4:e år),
inklusive demontering och montering.
Förvaring av drev inomhus
Segelbåtsdrev och backslag
Service segelbåtsdrev - kontroll av funktion och länkarmar samt
byte olja och anoder
Service backslag - kontroll av funktion och länkarmar samt
byte olja och filter
Byte av bälg på segelbåtsdrev
Byte av axeltätning
Säkerhet
Securmark stöldmärkning utombordsmotor
Securmark stöldmärkning båt upp till 5m utan motor
Securmark stöldmärkning båt upp till 5m med motor
Securmark stöldmärkning båt över 5m med motor

185
175
160
695

2 495
995
1 395
1 795
995

kr /kvm
kr /kvm
kr /kvm
tim
offereras

kr
kr
kr
kr
kr

5 995 kr
495 kr

1 995 kr
995 kr
offereras
offereras

1 490
1 490
2 290
2 790

kr
kr
kr
kr

Priserna är inklusive moms, men exklusive material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder m m)
om inget annat anges. Eventuell kostnad för extra torrsättning tillkommer.
Priserna är inklusive moms

Motorservice och konservering 2015
Motorservice utombordare

2 - 15 hk
16 - 49 hk
50 - 115 hk
116 - 199 hk
200 + hk

2-takt
1 295 kr
1 795 kr
2 395 kr
3 095 kr
3 595 kr

4-takt
1 495 kr
2 095 kr
2 795 kr
3 695 kr
4 395 kr

Byte impeller/
kontroll växelhus
995 kr
1 495 kr
1 695 kr
1 995 kr
2 495 kr

Konservering
995 kr
995 kr
995 kr
995 kr
995 kr

Motorservice omfattar följande moment där de är applicerbara: provkörning motor, smörjning av motor,
byte växelhusolja, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränslefilter, byte luftfilter,
kontroll/byte tändstift, kontroll/byte anoder, smörjning propelleraxel, konservering, ut-/invändig rengöring.
Mercurymotorer kopplas även till servicedator för statuscheck där det är möjligt.
I byte impeller/kontroll av växelhus ingår demontering av växelhus, kontroll av axlar, kontroll/byte av
impeller, kontroll av inre korrosion samt smörjning av bultar, länkage och axlar. Rekommenderas vart tredje
år.
Konservering utombordare innebär enbart att skydda motorn över vintern genom att köra igenom
frostskyddsmedel (miljöglykol) samt tillförsel av bränslestabilisering i tanken.
Motorservice inombordare
Bensin
1-3 cyl
4-5 cyl
6 cyl
8-10 cyl

3 295 kr
3 995 kr
4 395 kr

Diesel
3 295 kr
3 995 kr
4 395 kr
5 495 kr

Konservering
995 kr
995 kr
995 kr
995 kr

Konservering av motorn innebär enbart att skydda motorn över vintern genom att köra igenom
frostskyddsmedel (miljöglykol) alternativt att dränera motorn på vatten.
Motorservice omfattar varmkörning, kontroll av instrument, start och dödmansgrepp, byte av olja,
oljefilter och bränslefilter, kontroll/byte av drivrem/generatorrem, vattenpump (impeller), kylarvätska,
tändstift, eventuella luftfilter, vevhusfilter samt anoder i sötvattensystem. Vid vinterförvaring tillkommer
konservering.
Priserna är inklusive moms, men exklusive material (växelhusolja, motorolja, filter, anoder m m).
Även miljöavgifter tillkommer på dessa priser. Eventuell kostnad för torrsättning tillkommer
om service inte görs i samband med upptagning för vinterförvaring.
Ramsmora är en auktoriserad serviceverkstad för Volvo Penta, Yanmar, Mercury och Mercruiser.
Priserna är inklusive moms

Lyft av flytbryggor och pontoner 2015

upp till 15 ton
16 - 24 ton
25 - 30 ton
31 - 40 ton

5 000 kr
7 500 kr
10 000 kr
12 500 kr

Per ponton tillkommer 1 500 kr (inkl. moms) för ankare och kätting m.m.

Sjötransporter, bogsering, bärgning samt persontransport upp till 12 personer
Pris per timme
Sjötransporter, bogsering, bärgning
Extra besättningsman
Jourtillägg besättning tillkommer:

2 495 kr
695 kr
kl. 20 -- 24
kl. 00 -- 06

/tim
/tim
50%
100%
Priserna är inklusive moms

