
Vinteropplag Østerå 
Opplagsleie hos Østerå Eiendom AS 
All service utføres av Sandøy Båtdekk AS 
Tlf: 37169686 

 

 

Båt: 
                                                                                       0-10 fot         11-15 fot         16-20 fot          21-25 fot 

Innendørs opplag (Pris pr fot)                                  350                  375                      390                  430  

Bunnspyling ved opptak                                              0                       0                           0                      0 

Bunnstoff (rød, sort eller blå) (pris pr fot)             110                  120                      130                  140 

Vask (pris pr time inkl materiell  

(kunden setter timetak)                                            750                 750                     750                    750 

Polering (pris pr time inkl materiell  

(kunden setter timetak)                                            750                 750                     750                    750  

Teakrens/olje (pris pr time inkl materiell 

(kunden setter timetak)                                            750                 750                     750                    750 

Bistand ved sjøsetting av trebåter 

(trutning/pumping) pr time                                     750                 750                      750                    750 

Transport av båt til/fra hytte/landsted  

(pr time uten bensin)                                                750                 750                      750                    750 

 

Service utenbordsmotor 2takt:  

Konservering (utføres ved opptak, faktureres      1syl      2syl     3syl    4syl    6syl 

om våren sammen med øvrig service) 

(ferskvannskj, gearoljeservice, kontroll filter,  

fette p.aksel, smøre bevegl deler, kons olje )      1000     1300   1600   1900   2200 

Motorolje (inklusive olje)                                         600       900    1200   1500   1800 

Bytte zn anoder (inklusive anoder)                        500       700     900    1200   1600  

Bytte tennplugger (inklusive plugger)                   200       400     600    800     1200  

Bensinfilter                                                                 200       300      400    500      600 

           



 
Service utenbordsmotor 4takt: 

  

Konservering (utføres ved opptak, faktureres       1syl      2syl      3syl      4syl      6syl   

om våren sammen med øvrig service)  

(ferskvannskj, gearoljeservice, kontroll filter,   

fette p.aksel, smøre bevegl deler, kons olje )       1000     1300    1600   1900    2200   

 

Motorolje (inklusive olje)                                          600       900     1200    1500    1800   

 

Bytte zn anoder (inklusive anoder)                         500       700      900     1200    1600   

 

Bytte tennplugger (inklusive plugger)                    200       400      600      800      1200   

 

Bensinfilter                                                                 200       300      400      500       600   

   

Service Inboardbåter (valgfritt):   

Konservering (utføres på alle båter ved opptak, faktureres om våren sammen med øvrig service)  

(ferskvannskj, gearoljeservice, kontroll filter, fette p.aksel, smøre bevegl deler, kons olje )         2000 kr   
 
Resterende arbeid prises individuelt etter motor og drevtype                                   Pris på forespørsel.    

 

Diverse:   

Service innenbordsmotorer: Pris på forespørsel   

Annet mekanisk arbeid på forespørsel:  kr 750 pr time inkl mva   

Ingen skjulte kostnader (moms, olje, verkstedmateriell og fakturagebyr er inkludert i prisene)  

Avtale om opptak/innlevering etter endt sesong, minst 1 uke før.   

Bestilling av utsett minst 14 dager før. NYHET: Bestill sjøsetting og service på  
www.baatdekk.no    eller ring vår båtopplags formann Ånon på tlf: 90862442. 
På grunn av mulige logistikkutfordringer ved kort frist kan vi ikke garantere å få båten på sjøen  
ved mindre enn 14 dagers varsel 
Opplaget er stengt i perioden 1.desember til 1.mars og 3 siste uker i Juli.  
Båter kan ikke tas opp eller settes ut i denne perioden uten spesiell avtale. 
Ønskes større båt/drev/motoroverhaling/rep, bytte av registerreimer eller overhaling/justering av ventiler på  
4takts motorer henter vi av og til inn ekstern bistand.  
Slike arbeider må kunden avtale i forbindelse med opptak på høsten. 
Kunden har selv ansvar for å bestille registerreimbytte og impellerbytte  
etter riktig intervall i forhold til alder/gangtimer. Kunden varsler om dette ved levering av båten etter endt sesong. 
Vi anbefaler at drev til inboardmotorer bør sjekkes ved opptak på høsten så evt lekkasjer  
ikke skader/tærer gjennom vinteren. 

Faktura for opplagsleie (kun leie/lagring) kommer fra Østerå Eiendom AS med forfall i oktober.  
Fakturaer på service (valgfritt og avtalt utført før utsett) og konservering (utført på alle båter ved opptak) 
sendes fra Sandøy Båtdekk AS med 10 dagers forfall etter service er avtalt og utført. 
Kundens egen båtforsikring gjelder også under vinteropplag.  
Dersom skade skjer på båt under vår håndtering betaler vi kundens egenandel på forsikringen. 
Anlegget vårt er godkjent i forhold til Miljø (avfallshåndtering), 
HMS og myndighetenes og forsikringsbransjens branntekniske krav. 
Arbeid med trebåter som må trutnes blir fakturert som tillegg.  
Det er en fordel at kunden er til stede ved sjøsetting så dette ikke påløper. 

 


