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Information vinterförvaringskund hos PCM Marin AB. 
 
 
Vinterförvaringsplatsen inkluderar följande: 

• Torr & sjösättning 
• Avspolning av botten med högtryckstvätt 
• Laddning av batteri, höst/vår 
• Uppställning & förvaring av båt utomhus  
• Täckning av båten  

 
Övrigt som kan tillkomma och som debiteras extra: 
 

• Eventuell service & konservering av motor 
• Extra arbeten såsom tvätt, polering etc 
• Reparationer t ex plastskador  
• Övriga beställda arbeten 
• Förvaring av dynor och andra tillbehör (ej tampar, fendrar & kapell) 

 
Följande bör du tänka på när du lämnar in båten: 
 

• Hör av dig 2 veckor innan du önskar lämna in din båt för vinterförvaring. Dag måste 
bokas för att få en plats vid bryggan. 

• Töm båten på allt löst såsom dynor, personliga ägodelar m.m. Om ni önskar förvaring 
av exempelvis dynor och andra tillbehör debiteras detta extra 250kr/säck. 1 säck ingår. 

• Lås båten samt förtöj med fyra tampar och fyra fendrar. 
• Kontakta oss om båten lämnas vid bryggan utanför våra öppettider. 
• Kontrakt skrivs vid bokningstillfället och gäller sedan fortlöpande. 
• Uppsägning kan ske senast 30 dagar innan avtalad säsongs början för båda parter. 
• Meddela om du önskar tidig sjösättning (jan-april), normal sjösättning (maj-juni), sen 

sjösättning (juli-augusti). 
• Ev. fakturering för övriga tjänster kan komma att faktureras separat. 

 
Följande bör du tänka på när du önskar få ut båten efter vinterförvaring: 
 

• Hör av dig 2 veckor innan du önskar få båten sjösatt. 
• Båt som ej hämtas på avtalad dag debiteras med 150kr/dygn i hamnavgift. 

 
Tips: Hos Svedea gäller vår vinterförvaring som ”inlåst inomhus” och kan ge dig ytterligare 
15% rabatt på båtförsäkringen hos Svedea. 
 
Din båt och motor måste vara försäkrad när du lämnar den hos oss. 
 


