Prislista 2019
Survey och värdering av bobåtar och fritidsbåtar
Fritidsbåtar – 30 fot
Fritidsbåtar 30 – 35 fot
Fritidsbåtar 35 – 40 fot
Fritidsbåtar 40 -

Survey
4000 SEK
5000 SEK
6000 SEK
Begär offert

Värdering
3000 SEK
4000 SEK
5000 SEK
Begär offert

I en survey av bobåt och fritidsbåt ingår:
- okulär besiktning av överbyggnad, ev. rigg, skrov och botten (om torrsatt) med fokus på sprickor,
intryckningar och tidigare reparationer. Om torrsatt även axel, roder och genomföringar.
- funktionskontroll avseende motor/er, drev, instrument, värmesystem och tillbehör
- förekomst av fukt och mögel.
- protokoll med ev. brister, åtgärder och rekommendationer.
- vid värdering görs en okulär inspektion av båten ”as is where is” inkl. värderingsutlåtande.

Survey och värdering av yrkesfartyg
Fartyg – 15 meter
Fartyg 15 – 20 meter
Fartyg 20 – 30 meter
Fartyg 30 -

Survey
5000 SEK
6000 SEK
7000 SEK
Begär offert

Värdering
3000 SEK
4000 SEK
5000 SEK
Begär offert

I en survey för yrkesfartyg ingår:
- okulär besiktning av överbyggnad och synlig del av fribord över vattenlinjen avseende rost,
intryckningar, ytskador, röt- och fuktskador. Om fartyget är torrsatt även skrov, genomföringar,
drivlina, propellrar och roder.
- genomgång av däck och däcksutrustning.
- funktionskontroll maskin och teknik.
- genomgång och funktionskontroll av uppvärmningssystem, elsystem, färsk-, grå- och
svartvattensystem, länssystem och övervakningssystem.
- kontroll av inredning och uppbyggnad avseende funktion, skador, isolering och ventilation,
- historik, certifikat- och dokumentationsgenomgång.
- brist-, åtgärds och rekommendationsprotokoll.
- vid värdering görs en okulär inspektion av fartyget ”as is where is” inkl. värderingsutlåtande.

Projektledning och försäkringsutredningar:
Nautisk inspektör, surveyor och projektledare:

950 SEK/timme (exkl. moms) alt. fast
pris enligt ök.

Reservation
Alla priser gäller inom Stockholmsområdet om inte annat avtalats. Priser är inklusive moms där inte annat anges.
Vid alla besiktningar ingår ett besök, krävs fler besök kan mertid debiteras efter ök.

