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Fastpristabel

Thisted Marine Center

Print skemaet ud og afkryds det ønskede arbejde. Priser er inkl. 25% moms.
Navn:

Dato:

Båd:
I/O MOTORER: MERCRUISER/VOLVO/OMC
1,175,1.275,1.375,-

101 Olieskift inkl. filter og SYNT. olie 4 cyl. motorer.
102 Olieskift inkl. filter og SYNT. olie V6 motorer.
103 Olieskift inkl. filter og SYNT. olie V8 motorer.

1.800,-

104 Drevservice inkl. gearolie og monteringspakning, kontrol af bælge, anoder, kardan og impeller.
Excl. evt. reservedele, Inkl. smøremidler og forbrugsmaterialer.

1.400,-

105 Tune-Up service: Rengøring af luftfilter, kontrol/skift af tændrør, fordelerdæksel og rotor,
brændstoffilter, justering af tomgangsblanding og tomgangshastighed, kontrol af chokerfunktion.
Excl. evt. reservedele, Inkl. smøremidler og forbrugsmaterialer.

1.650,-

106 Bravo/motormonteret søvandspumpe service, inkl. impeller og smøremidler.

1.000,-

107 Konservering inkl. konserveringsolie, miljøvenlig kølervæske samt brændstof stabilisator max 50L.
kontrol af kølervæskeniveau/frostbeskyttelse på lukkede kølesystemer.

3.650,-

108 Års service med konservering.
Båd/motor: Skift motorolie og filter, skift drevolie, kontroller/skift anoder, propel, impeller,
brændstoffilter, tændrør. Smøring af styretøj. Kontrol af frostsikring i FWC anlæg, slanger og
ledninger/stik, cirkulationsvandpumpe, trimoliestand, kølevæskestand, batteri væskestand,
batteriforbindelser, remspænding/stand, manifolder (visuelt), lænsepumpeautomatik,
motorinstrumenter. Afmontering af bundprop, opstart og konservering med kølervæske og
konserveringsolie, benzinen konserveres med stabilisator. Serviceseddel på motor.
Inkl. motorolie og filter, miljøvenlig kølervæske, drevolie, benzinstabilisator, og diverse
forbrugsmaterialer, excl. evt. andre reservedele.
Konservering af evt. trykvand/toilet faktureres separat.
Service af evt. motormonteret søvandspumpe faktureres separat.

3.200,-

109 Som ovenstående, uden konservering

475,-

401 Tillæg for kontrol af trailer:
Kontrol af bremsefunktion, lys, ruller, dæktryk, hjullejer. Juster bremsebakker.

350,-

950 Udlæsning af fejlkoder med computertester, MerCruiser.

7.000,-

110 Udskiftning af drevbælge ALPHA samt SX, inkl. transomleje, bælge, bælglim, kølevandsslange,
spændebånd samt forbrugsmaterialer, excl. eventuelle ekstra reservedele

8.700,-

111 Udskiftning af drevbælge BRAVO, inkl. transomleje, bælge, bælglim, kølevandsslange,
spændebånd samt forbrugsmaterialer, excl. eventuelle ekstra reservedele

700,-

112 Afmontering af drev for kontrol ifbm. service, inkl. monteringspakninger og smøremidler

700,-

113 Tillæg for udskiftning af trimfølere i forbindelse med bælgskift, excl. Reservedele

UDENBORDSMOTORER
925,-

201 Motorservice op til 8 hk, 2-takt: Kontrol/skift af: Impeller, termostat, tændrør, benzin filter,
anoder, propel. Skift af gearolie, visuel kontrol af slanger og forbindelser, evt. konservering.
Smøre smørenipler, afprøvning i tank. Inkl. konserv. olie, gearolie, fedt og forbrugsmaterialer,
excl. evt yderligere reservedele. Tillæg ved særligt svært tilgængelig gearforbindelse.

1.050,-

202 Motorservice 9-25 hk, 2-takt: Kontrol/skift af: Impeller, termostat, tændrør, benzin filter,
anoder, propel. Skift af gearolie, visuel kontrol af slanger og forbindelser, evt. konservering.
Smøre smørenipler, afprøvning i tank. Inkl. konserv. olie, gearolie, fedt og forbrugsmaterialer,
excl. evt yderligere reservedele. Tillæg ved særligt svært tilgængelig gearforbindelse.

1.075,-

203 Motorservice op til 8 hk, 4-takt: Kontrol/skift af: Impeller, termostat, tændrør, benzin filter,
anoder, propel. Skift af gearolie, motorolie samt evt. oliefilter, visuel kontrol af slanger
og forbindelser samt tandrem, evt. konservering, smøre smørenipler, afprøvning i testtank.
Tillæg ved særligt svært tilgængelig gearforbindelse.
Inkl. konserveringsolie, gearolie, motorolie, oliefilter, fedt og forbrugsmaterialer,
excl. Evt. yderligere reservedele.

1.350,-

204 Motorservice 9-25 hk, 4-takt: Kontrol/skift af: Impeller, termostat, tændrør, benzin filter,
anoder, propel. Skift af gearolie, motorolie samt evt. oliefilter, visuel kontrol af slanger
og forbindelser samt tandrem, evt. konservering, smøre smørenipler, afprøvning i testtank.
Tillæg ved særligt svært tilgængelig gearforbindelse.
Inkl. konserveringsolie, gearolie, motorolie, oliefilter, fedt og forbrugsmaterialer,
excl. evt yderligere reservedele.

2.000,-

205 4-takt årsservice med konservering, 25-115, alm. 150 hk, monteret på båd:
Skift motorolie og filter, skift gearolie, kontroller/skift anoder, propel, impeller,
brændstoffilter, luftfilter, tændrør, termostat. Smøring af styretøj og smørenipler.
Kontrol af ledninger/stik, slanger, trimoliestand, batteri væskestand, tandrem
batteriforbindelser, remspænding/stand, lænsepumpeautomatik, motorinstrumenter.
Afmontering af bundprop, opstart og konservering med konserveringsolie,
benzinen konserveres med stabilisator. Serviceseddel på motor.
Inkl. motorolie og filter, gearolie, benzinstabilisator og diverse forbrugsmaterialer,
excl. evt. andre reservedele.
Fastprislisten gælder ikke for store motorer, eks. VERADO,
Konservering af evt. trykvand/toilet faktureres separat.

1.550,-

206 2-takt årsservice med konservering, over 25 hk, monteret på båd:
Fyld evt. olietank, skift gearolie, kontroller/skift anoder, propel, impeller, brændstoffilter, luftfilter,
tændrør, termostat. Smøring af styretøj og smørenipler. Kontrol af ledninger/stik, slager, trimoliestand,
batteri væskestand, tandrem, batteriforbindelser, remspænding/stand, lænsepumpeautomatik,
motorinstrumenter. Afmontering af bundprop, opstart og konservering med konserveringsolie.
Benzinen konserveres med stabilisator. Serviceseddel på motor. Inkl. gearolie, benzinstabilisator og
diverse forbrugsmaterialer, excl. evt. andre reservedele.
visse store motorer kan være undtaget fra fastprislisten - forhør nærmere.
Konservering af evt. trykvand/toilet faktureres separat.

475,-

401 Tillæg for kontrol af trailer:
Kontrol af bremsefunktion, lys, ruller, dæktryk, hjullejer. Justering af bremsebakker.

600,-

207 Gearkasse service U/25 hk: Afmontering af gearkasse, kontrol af impeller, skilt af gearolie
Inkl. gearolie og smøremidler, excl. evt. reservedele. Tillæg ved svært tilgængeligt gearskifte

750,-

208 Gearkasse service O/25 hk: Afmontering af gearkasse, kontrol af impeller, skilt af gearolie
Inkl. gearolie og smøremidler, excl. evt. reservedele. Tillæg ved svært tilgængeligt gearskifte

500,-

209 Tune-Up service: Skift af filtre samt tændrør, excl. reservedele

UDENBORDSMOTORER, FORTSAT
450,-

210 Konservering inkl. konserveringsolie og stabilisator indtil 25 L tank.

500,-

211 Rens af karburator, pr. karburator, inkl. smøremidler, excl. evt. reservedele.

350,550,750,-

212 Motorolieskift inkl. olie under 10 hk
213 Motorolieskift inkl. filter og olie 10-25 hk
214 Motorolieskift inkl. filter og olie 25-115 hk

350,-

950 Udlæsning af fejlkoder med computertester, egne mærker

500,-

215 Udskiftning af tandrem i forbindelse med service
INDENBORDS DIESEL op til ca 30 hk. Spørg for andre størrelser

700,-

301 Olieskift samt filter, excl. reservedele.

1.475,-

302 Komplet motorservice: Olie og oliefilter skiftes, impeller kontrolleres, evt. skift af brændstoffilter og anoder, gearolieniveau kontrol, kontrol for tæthed af slanger, haner og pakninger.
inkl. forbrugsmaterialer, excl. reservedele.

675,-

303 Frostsikring i forbindelse med motorservice med miljøvenlig kølervæske - inkl. kølervæske max 5L

1.000,-

304 Frostsikring uden motorservice med miljøvenlig kølervæske - inkl. kølervæske max 5L

900,-

305 Service af sejldrev: Kontrol af bælge (visuelt), skift af gearolie, kontrol af gearskifte Justering,
afmontering af propel, smøring af propelaksel, evt. skift af anoder.
inkl. forbrugsmaterialer, excl. reservedele.
TRAILERSERVICE

475,-

401 Service af trailer: Justering af dæktryk, funktionskontrol og justering af bremser (u/adskillelse),
kontrol af hjullejer, kontrol af lys, smøring af led og forbindelser inkl. smøremidler.

350,-

402 Tillæg for afmontering af tromler for kontrol og smøring af bremser (bakker ikke afmonteret),
Inkl. smøremidler, kun sammen med FP-401, pris per aksel.

1.350,-

403 Reparation af bremser: Komplet adskillelse af bremser inkl. bremsekabler, smøring af alle led,
justering og afprøvning. Inkl. smøremidler, excl. reservedele. Pris pr. aksel.

200,400,-

404 Skift af hjullejer ifbm. bremsereparation, inkl. forbrugsmaterialer, excl. reservedele, pr. hjul.
405 Skift af hjullejer, inkl. forbrugsmaterialer, excl. reservedele, pr. hjul.

700,-

406 Syn af trailer, inkl. kørsel med vor bil, synsgebyr samt arbejdsløn.
JET SKI SERVICE

1.800,-

501 4-takt: Olieskift inkl. olie og oliefilter, visuel kontrol af motor og jetdrev, evt. udskiftning af
tændrør og filtre. Inkl. forbrugsmaterialer, excl. reservedele udover standard olie og oliefilter.

1.050,-

503 Konservering: Rengøring af motorrum, konservering med konserveringsolie, gennemskylning
af motor, kontrol af kølervæske niveau/frostbeskyttelse på lukkede kølesystemer, påfyldning af
benzinstabilisator.

1050,-

504 2-takt: Kontrol af olieblandersystem (visuel komponentkontrol), evt. skift af tændrør og filtre,
visuel kontrol af motor og jetdrev. Excl. reservedele inkl. forbrugsmaterialer

OPBEVARING
OBS! GRATIS UDENDØRS OPBEVARING SAMMEN MED INDPAKNING I KRYMPEPLAST!
650,850,1.300,-

601 Udendørs, inden for indhegning, op til 18 fod, hele vintersæsonen.
602 Udendørs, inden for indhegning, 18-25 fod, hele vintersæsonen.
603 Udendørs, inden for indhegning, 25-30 fod, hele vintersæsonen.

160,-

604 Indendørs i isolerede og aflåste, frostfri lokaler, pr. fod, pr. vintersæson (ca. 6 mdr.)
Vores lagerhal er inden for hegnet, der skal ikke betales transport og porthøjden er 4,25 meter.
bådbredde op til 2,5 meter, der er alarm på bygningen.

125,-

604-B Indendørs i aflåste, alarmsikrede lokaler, pr. fod, pr. vintersæson (ca. 6 mdr.)
Porthøjden er 3,25 meter. Bredde op til 2,5 meter, tillæg ved bredere båd.

200,-

605 Indendørs i isolerede og aflåste, frostfri lokaler, pr. fod, pr. vintersæson (ca. 6 mdr.)
Vores lagerhal er inden for hegnet, der skal ikke betales transport og porthøjden er 4,25 meter.
bådbredde op til 3,5 meter

150,-

606 Opladning af batteri, pr gang. (kun både på vor adresse, indendørs).

30,-

607 Udtørring af båd med 9KW varmeblæser, pr. time.

675,-

608 Efter vinter: Opladning af batteri, opstart af motor, funktionskontrol styretøj, gear, instrumenter.
funktionskontrol af lys og bremser på trailer.
Du skal som ejer selv holde din båd fuldt forsikret under opbevaring og transport/håndtering.
INDPAKNING I KRYMPEPLASTIC - INKL. GRATIS OPBEVARING PÅ VOR INDHEGNEDE PLADS!

110,145,-

609 Småbåde, joller, speedbåde, styrepultbåde u/targabøjle, pris pr. fod bådlængde.
610 Større både, både med targabøjle, bredde over 2,6m, sejlbåde mv., pris pr. fod
visse bådtyper laves på tilbud, eks. flybridgebåde.
BUNDMALING

625,50,70,1.250,20,-

701
702
703
704
705

125,-

706 Bundmaling pr. fod, inkl. materialer (hard racing, mille eller tilsvarende), 1 lag.
Inkluderer liftleje indtil 3500 kg samt afdækning, op til bådbredde 2,5m.

135,-

707 Bundmaling pr. fod, inkl. materialer (hard racing, mille eller tilsvarende), 1 lag.
Inkluderer liftleje indtil 3500 kg samt afdækning, op til bådbredde 3,5m.

200,1.550,2.700,675,-

708
709
710
711

2.600,-

712 Begroningshæmmende maling af nyt eller ikke tidligere malet drev inkl. materialer.
Afdækkes, anoder afmonteres, matslibes, 2 lag primer, 2 lag antifouling, anoder monteres.

.

Brug af bådlift indtil 3500 kg, excl. Hjælp til løft og nedtagning
Afrensning af bund pr. fod, inkl. brug af hedvandsrenser (både på trailer/stativ)
Afrensning af bund pr. fod, BÅD PÅ LIFT, inkl. brug af hedvandsrenser og liftleje.
Afrensning af drev for begroning, pr. drev, inkl. brug af hedvandsrenser samt kemiske produkter
Afdækning til bundmaling pr. fod, inkl. materialer.

Tillæg for 2 farvet bundmaling.
Begroningshæmmende maling af tidligere malet drev (rengjort) inkl. mat. og afdæk. 2 lags behandling.
Afsætning af vandlinie, båd på trailer. Laves med laserteknik. Inkl. opmærkning i vandet
Bundmaling pr. fod, ikke tidligere malet båd, inkl. slibning, 4 lag primer og 2-3 lag bundmaling.
Inkl. liftleje indtil 3500 kg samt afsætning af vandlinie og afdækning. Båd max 3500 kg.

POLERING, 2-lags, afrensning/polering samt beskyttende voks.
125,125,500,-

801 Polering af fribord (vandlinie til fenderliste). Pris udregnes i meter: Båd længde x bredde x pris.
802 Polering af dæk (over fenderliste excl. skridsikre områder). Pris udregnes L x B x pris.
803 Tillæg hvis stillads er nødvendigt (primært sejlbåde)

FRAGT OG HÅNDTERING
OBS! Priserne gælder kun i forbindelse med indendørs opbevaring eller service/reparation.
1.000,1.250,1.500,-

901 Afhentning/levering af båd indtil 1200 kg, inkl. læsning/aflæsning i Thisted havn.
902 Afhentning/levering af båd indtil 2200 kg, inkl. læsning/aflæsning i Thisted havn.
903 Afhentning/levering af båd indtil 2800 kg, inkl. læsning/aflæsning i Thisted havn.
Afhentning andre steder: Prisen for servicebil iflg. nedenstående tillægges.

2.300,750,900,-

904 Fragt med kranbil til/fra Thisted havn, ca. pris med vognmand
905 Aflæsning af båd ved opbevaring, inkl. leje af stativ indtil 1200 kg bådvægt.
906 Aflæsning af båd ved opbevaring, inkl. leje af stativ indtil 2800 kg bådvægt.

SERVICEBIL, pr. tur, excl. timeløn for mekaniker.
100,150,200,250,300,390,480,570,660,750,840,-

001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012

Thisted by
Inden for 10 km. Radius (20 kørte km)
Inden for 25 km. Radius (50 kørte km)
Inden for 35 km. Radius (70 kørte km)
Inden for 50 km. Radius (100 kørte km)
Inden for 65 km. Radius (130 kørte km)
Inden for 80 km. Radius (160 kørte km)
Inden for 95 km. Radius (190 kørte km)
Inden for 110 km. Radius (220 kørte km)
Inden for 125 km. Radius (250 kørte km)
Inden for 140 km. Radius (280 kørte km)

Længere væk: 3 kr pr. kørt km, excl. timeløn.

Alle priser er inkl. 25% moms
Din båd er forsikret på samme vis uanset om den er i din eller vores varetægt.
Hvis det ønskes arbejder vi selvfølgelig gerne på timeløn i stedet for fastprissystemet.
Værkstedstimepris: 575-675 kr/time inkl. moms, afhængig af medarbejder anciennitet.
Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

