Priser

-5 hk
6-15hk
20-30hk 2cyl
30-60hk 3-4cyl
70-115hk
125-200hk
225-350hk

Service
1 000:1 400:1 800:2 400:3 000:3 500:4 150:-

I servicen utför vi:
Byte av motorolja
Byte oljefilter
Byte av packningar till oljepluggar
Kontroll av vattenpump
Kontroll Termostat
Kontroll växellägen

Konservering
900:1 100:1 400:1 800:2 100:2 400:2 900:Byte av växelhusolja
Byte/rengöring bränslefilter
Kontroll av tändstift (bytes vid behov)
Smörjning av rigg, propeller axel & styrning
Kontroll zinkanoder (bytes vid behov)
Testkörning samt sanering efter service

Extra service, på begäran eller enligt service intervall (tim debiteras)
Byte kamrem
Ventilspel kontroll/justering (Vid begäran eller enligt service intervall)
Inspektion av impeller (Enligt begäran, per 400h intervall eller var 4:e år)
I en konservering ingår:
Infettning av rörliga delar, propeller axel samt rigg
Invändig konservering av cylindrar
Tömning av bränslesystem samt förgasare om sådan finns
Kontroll tändstift
Täckning med krympplast
Inplastning av båt, inkl krympplast, båtens längd x (bredd + 0,5m) x 150:Vårrustning
Bottenmålning tidigare målad båt inklusive lätt slipning och material, 2 lager färg 900:- + L x B x 215:Polering och vaxning av skrovsidor, 900:- + L x B x 185:Polering och vaxning av däck och överbyggnad, beroende på båt men ca 900:- + L x B x 185:Alla priser är inkl. Moms, avgifter för material och miljöhanteringsavgift tillkommer.
Allt övrigt timdebiteras med 1 100 kr per timme. Eventuell restid debiteras med 250 kr + 15 kr per kilometer.
Vid felsökning debiteras 1 timmes arbete, tillkommer kostnader överstigande ytterligare 1 100 kr kontaktar vi er.
Vid åberopande av garanti för att täcka kostnader krediteras det efter då felet konstaterats och åtgärdats.
Täcks inte felet av garantin debiteras du för felsökning och åtgärd.
Produkten skall avhämtas inom en vecka efter att vi meddelat er att den är klar. Därefter börjar vi debitera förvaringen.
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