FÅ DIN BÅD
SERVICERET HOS
X-YACHTS
SERVICECENTER
2019/2020

X-YACHTS SERVICECENTER
OG VINTEROPBEVARING

PRISER FOR 2019/2020
- i lukket hal uden rig

Hos X-Yachts er du sikker på, at din båd får
den rette behandling.
Hos X-Yachts service sikrer du dig, at din båd fastholder værdien. Du tilfører din båd
forlænget levetid, og vi garanterer, at kvaliteten af serviceydelserne lever op til X-Yachts’
sædvanlige høje standard.
Vi garanterer den højeste ekspertise ved reparationer og ombygninger og leverer altid
originale reservedele.

UNDER 40 FOD

UNDER 49 FOD

OVER 49 FOD

DKK 20.000

DKK 25.000

DKK 30.000

DKK 12.000

DKK 18.900

DKK 22.000

Alle priser er ekskl. moms
Priser udendørs på plads; Efter aftale.

Betalingsbetingelser:
Der er et ekstra tillæg for både over 20 tons, da optagningen kræver en
særlig kran.

Hos X-Yachts Servicecenter leverer vi
serviceydelser af høj standard.
X-Yachts A/S har med sine 40 års historie en lang og bred erfaring i service og
reparation af lystbåde. Vores kapacitet er op til 65 fods sejlbåde.
Hvis du har en anden sejlbåd end en X-Yachts, er du også velkommen hos X-Yachts’
Servicecenter.
Vi tilbyder følgende serviceopgaver:
- Store serviceopgaver		
- Vinterkonservering af båden
- Autoriseret motorservice		
- Almindelige serviceopgaver
- Re-fitting af båd		
- Skrogreparationer
- Service og vask af sejl 		
- Servicebesøg ud af huset
- Salg af sejl og udstyr		
- Polering og slibning af båd

•
•
•

25% betales den 1. oktober 2019.
50% betales den 15. december 2019.
25% betales senest 14 dage før søsætning i foråret 2020.

X-YACHTS SERVICECENTER
Den perfekte løsning til din båd

Øvrige serviceydelser
- Afrigning
- Demontering af mast og opbevaring i stativ
- Tømning af tanke, ekskl. dieseltank
- Afmontering af sejl
- Montering af sejl
- Søsætning/Rigning
- Sommeropbevaring

4995 DKK
625 DKK
625 DKK
2500 DKK
2500 DKK
4995 DKK

STATIV

KRAN

OPTAGNING

Leje af stativ

Leje af kran

af båden

RENGØRING

OPBEVARING

skrog & dæk

i sikret X-Yachts bygning
eller udendørs på plads

KONTAKT:
Niels Ebbesen
Fjordagervej 21, DK-6000, Haderslev
ne@x-yachts.com
+45 27 64 03 82

