Singsholmen, august 2022

Vilkår for service, reparasjon, vedlikehold og
lagring hos SKARSVAAG
Kontaktinfo for serviceavdelingen
- service@skarsvagboats.no
- 40 03 11 46
- https://skarsvaag.com/service/
- Knarrlagsundveien 329, 7242 Knarrlagsund
- Ordinær åpningstid er 07-15, mandag til fredag
Service, reparasjoner og vedlikehold
- Ved overlevering av båt for service, reparasjon og vedlikehold må kunden
påse at båten er forsvarlig fortøyd ved vårt anlegg.
- Er ikke båten allerede registrert hos oss må DETTE skjema sendes inn før
oppdrag avtales
- Slipp håndteres med travellift – kapasitet for båtløft er 35 tonn og 5 meters
bredde
- Service, reparasjoner og vedlikehold utføres etter beskrevet oppdrag fra
kunden og evt. informasjon fra leverandør.
- Leveringstid på deler og utstyr påvirker hvor lang tid vi trenger på å utføre
oppdrag
- Velges produkter vi ikke har i vårt sortiment eller har erfaring med
benyttes/monteres disse uten garanti for vår del så lenge vi gjør kunden
oppmerksom på dette
- Ved inngåelse av vedlikeholdsavtaler/serviceavtaler kan kunden velge å ha
deler og utstyr på lager hos oss eller at dette bestilles for hvert
arbeidsoppdrag.
- Det lages etter avtale servicerapport etter utførte oppdrag
Ved overlevering av båt til lagring
- Påse at båten er forsvarlig fortøyd
- Vann- og septiktanker tømmes for innhold før overlevering
- Alt løsøre som ikke tåler vinterlagring og kulde må fjernes før overlevering
- Obligatorisk ved lagring
o Opptak/utsett
o Spyling
o Konservering
o Enkel besiktigelse av båten – opptaksrapport
o Lagring
o Utsettsrapport
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Opptak og utsett for lagring
- For sesongen 22/23 gjelder:
Alternativ 1:
- Opptak 02.- 03.09.22
- Utsett 28.-29.04.23
Alternativ 2:
- Opptak 16.-17.09.22
- Utsett 14.-15.04.23
Alternativ 3:
- Opptak 30.09.-01.10.22
- Utsett 31.03-01.04.23
Hvis ikke noen av tidspunktene for utsett passer, settes båten utendørs i påvente av
sjøsetting. Merarbeid ved flytting og oppstilling faktureres.
Forsikring og ansvar
- Leietaker er selv pliktig til å ha gyldig forsikring for båten. Forsikringen
må minimum dekke skade (generell ansvarsforsikring), brann og tyveri.
- Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr,
samt opplags- og tildekningsmateriell. SKARSVAAG er ikke ansvarlig for
tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjepart.
SKARSVAAG er heller ikke ansvarlig for fuktskader og/eller skade påført ved
naturbegivenheter som vind, nedbør, flom etc.
Miljø
- Båten må være i slik teknisk stand at det ikke er fare for utslipp av olje,
kjemikalier, septik etc. til det ytre miljø.
- Det er ikke tillatt å lense annet enn rent vann ved vårt bryggeanlegg/marina.
Det må ikke under noen omstendigheter slippes ut diesel eller andre
kjemikalier til sjø ved vårt anlegg.
Fakturering
- Faktura for lagring inkl obligatoriske poster faktureres når båten settes inn/på
land (sistnevnte gjelder lagring utendørs).
- Faktura for service og reparasjoner faktureres løpende, delebestillinger over
10.000,- faktureres på bestillingsdato.
- Alle faktura må være betalt før båten kan utleveres
Generelle vilkår
- Pris for lagring beregnes etter største lengde inklusive evt. badeplattform,
baugspyd, motor etc. Båten blir kontrollmålt ved opptak.
- Alle priser hos SKARSVAAG er ekskl. mva.
Arbeid på båten under lagring
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-

Leietaker har ikke anledning til å selv utføre arbeid på båten under
lagringsperioden, med mindre dette er avtalt på forhånd. Dette gjelder også
om tredjepart benyttes for arbeid.
Leietaker kan bestille tid på utendørs oppstillingsplass før sjøsetting dersom
man ønsker å utføre arbeid selv. (polering, maling, bunnstoff, service osv.)
Vinterservice kan bestilles hos SKARSVAAG
o Vedlikeholdslading – 2 runder pr sesong – batteri måles ved mottak av
båten/i løpet av lagringsperioden/før utsett – dokumenteres
o Service og reparasjoner som utføres i regi av SKARSVAAG
dokumenteres med liste/arbeidsordre/timelister og bilder
o Rapport for service og reparasjoner blir en del av utsettsrapporten

Særskilte vilkår for båter som lagres utendørs
- Alt løst utstyr som puter, drivstofftank, navigasjonsutstyr etc bør tas ut av
båten.
- Ettersyn av båten under lagringsperiode er leietakers ansvar. SKARSVAAG
fører ikke ettersyn av båter som lagres utendørs, med mindre dette er avtalt
på forhånd.
- Leietaker kan selv utføre arbeid på båten så lenge dette avtales med
SKARSVAAG før arbeid påbegynnes. Område rundt båten skal tilbakestilles til
samme stand som det var før arbeidet begynte. Leietaker er selv ansvarlig for
at evt. avfall etter utført arbeid fjernes.
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