PÅ SEJLERFERIE
I EN X-YACHT?
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X4 0 OG X4 3
TIL LEJE MAJ - SEPTEMBER 2021
Mange af os har en drøm om en uge til søs på en komfortabel og
velsejlende båd. Det tilbyder vi nu.
Vi kan ikke give garantier for det danske vejr, men til gengæld kan
vi garantere, at du lejer en båd, der giver dig sejladsoplevelse, du
aldrig glemmer. Det kan kun blive en fantastisk ferie med familien eller
vennerne.
Vi vil krydre oplevelsen med en værftsrundvisning, som giver indblik i
bådebygning af højeste karat.
Med udgangspunkt fra vores værft i Haderslev i perioden maj til
september, kan du leje nogen af X-Yachts mest populære modeller
nogensinde; Nemlig X40, der blev kåret som European Yacht of
the Year 2020 og X43 - én af X-Yachts bedst sælgende modeller
nogensinde..
Båden har fine kvaliteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode sejlegenskaber
Alt i elektronisk udstyr
Let sejlhåndtering
Rummeligt cockpit med stort spisebord
Rummelig salon og veludstyret pantry
Gode sovepladser
Fine badefaciliteter
Gode sejl

LÆS MERE PÅ X-YACHTS.COM
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K VALIFIK ATIONER , HVI S D U VIL LEJ E BÅD EN

OVERTAG ELS E & AFLE VER ING

Skipper skal have gode sejlkundskaber og skal kunne fremvise gyldigt duelighedsbevis.

Du overtager båden tirsdag og skal være tilbage i havnen ved værftet søndag aften til aflevering mandag kl 10.00.
Weekendleje efter aftale i ydersæsonen.

Derudover vil du og din besætning bruge de første timer af lejeperioden på en grundig introduktion til båden, hvorefter I er klar til selv at stå
ved roret.

Antal besætning om bord
For at sikre en god oplevelse, tilråder vi max 6 personer ombord.

LÆS MERE PÅ X-YACHTS.COM
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PRIS ER 2021
X40
X43

Maj		
22.100 DKK
26.500 DKK

Juni		
25.000 DKK
29.500 DKK

Priser er inkl. forsikring og moms.

B E TING ELS ER I Ø VR IGT
Juli		
29.950 DKK
34.500 DKK

August		
29.950 DKK
34.500 DKK

September
22.100 DKK
26.500 DKK

Betaling
30% betales ved booking.
Restbeløbet betales 4 uger før lejeperioden. Ved booking senere end 4 uger før lejeperioden betales hele beløbet ved booking.
Et depositum på DKK 17.900 betales samtidig med sidste betalingsrate til at dække forsikringens selvrisiko.
Sengetøj og håndklæder, samt service er inkluderet i prisen.
Ekstra omkostninger
Dieselforbrug + evt leje af ekstraudstyr ikke inkluderet i lejeprisen.
Hvis du indenfor et halvt år efter lejeperioden køber en ny X-Yachts, vil lejeprisen blive fratrukket prisen.
LÆS MERE PÅ X-YACHTS.COM

Konfigurér X40’eren eller X43’eren fra dine drømme på
https://configurator.x-yachts.com/x40 hhv /x43

HAR DU BRUG FOR MERE INFORMATION
OM EXPERIENCE-KONCEPTET?
Kontakt os på telefon +45 74 52 10 22 eller
på mail til experience@x-yachts.com.

