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Vad vi erbjuder
Som officiell återförsäljare / generalagent av Hanse  
och med charter-verksamhet med Hanse Yachts kan 
vi erbjuda dig ett mycket förmånligt alternativ med 
Hanse. 

Vi arbetar för dig för att maximera glädje till sjöss i 
att äga en båt, som du alltid har drömt om. 

För yacht management-program; Vi är tillgängliga när 
som helst för att ge dig de bästa personliga råden om 
vilket program som är det mest lämpliga för dig.

Att drömma och förverkliga drömmen, det är vad vi 
kallar lyx. Dessutom ser vi också fram emot att hjälpa 
dig om följande frågor som ansvarig partner :

– Vilken yacht passar i det bästa för dina
    drömmar och budget?
– Vilka alternativ som är bäst för dig?
– Vilken marina på den kroatiska kusten är
    mest bekvämt för dig?
– Vilka krav måste följas?

HANSE YACHTING WORLD
YACHT FÖRVALTNINGS PROGRAM

Det perfekta sättet att äga din Hanse.

Fördelarna
Ditt positiva beslut förutsätter att du litar på och
har en pålitlig partner. 

Det betyder;
– Yachtfinansiering och yachtförsäkring
    till bästa villkor och förutsättningar.
– God avkastning på investeringen genom 
    garanterad inkomst från chartern.
– Att kunna överföra din båt upp på land
    i Kroatien om så önskas.
– Att kalibrera elektroniska apparater
    som till montering av masten.
– Tre - sex veckors ägarveckor med segling.
– Kaj/båtplats i en av de vackraste 
    seglingsområdena i världen.
– Överföringen av din Hanse till den plats du
    har båten, inklusive alla formaliteter.
– Hålla värdet på din båt genom professionellt 
    underhåll av din Hanse.
– Att sälja din Hanse yacht i andra hand
    på marknaden.

Garantier och villkor
Köptrygghet för Bohuscharters och Hanse Yachting 
World:s kunder:

– Båten hålls fullvärdesförsäkrad genom  
    Pantaenius Yacht insurance eller UNIQA 
    insurance group.
– Båten hanteras av Bohuscharter AB:s
    och Croatia Yachtings d.o.o:s kroatiska 
    dotterbolag Hanse Yachting World.
– Du garanteras båten efter avtalsperioden
    genom särskilt finansieringsavtal med
    Hanse Yachting World.
– Du kan säga upp avtalet i förtid och lösa
    ut båten när du önskar.

– Båten hyrs bara ut till godkända kunder.
– Båtens hemmahamn är Marina Kastela,
    Biograd eller Dubrovnik och används bara i 
    Kroatiska farvatten.
– Båten sköts professionellt och säljarens
    garantier gäller i 12 månader.
– Hanse Yachting World ägs till lika delar av 
    Bohuscharter AB och Croatia Yachting som
    båda är aukt. generalagenter för Hanse Yachts 
    sedan många år.



Hanse 385 Yacht Edition 
3 cab, 1 head, 6+1 kojer 

Baspris   111 900 €
Charterutrustad båt 169 490 €
Mäss rabatt   4 730  €
Leverans och registrering 8 430 €
SLUTLIGT PRIS   173 190 €

Hanse 455 Yacht Edition 
4 cab, 2 heads, 8+1 kojer

Baspris   180 900 €
Charterutrustad båt  233 170 €
Mäss rabatt       6 995 €
Leverans och registrering 9 850 €
SLUTLIGT PRIS  236 025 €

Hanse 505 Yacht Edition 
5 cab, 2 heads, 8+1 kojer, 1 crewcabin.  

Baspris   249 000 €
Charterutrustad båt 316 645 €
Mäss rabatt        8 835 €
Leverans och registrering 11 450 €
SLUTLIGT PRIS  319 260 €

Exempel båtmodeller
Att investera i för charterverksamhet i Hanse Yachting World *priser i € och exkl VAT(moms).

Konceptmodeller
MODEL 2MODEL 1

60% betalning.

Efter charterperioden är du fri att sälja, för att
fortsätt charter eller ha båten för privat användning.

60% av försäljningspriset på listan överförs
utan kostnader – ingen avkastning utbetalas.

3 ägar veckor; 1 vecka under main-season
+ 1 vecka på försäsong och 1 vecka off-season. 

Inga ytterligare kostnader som marina,
försäkring, underhåll eller service. 

Kontraktsperiod är 6 säsonger.

I slutet av år 6 tillfaller båten finansiären. 

100% betalning.

Finansiären äger båten från början.

Innebär fullt pris för din Hanse yacht
som betalas efter 3% rabatt.

Yachten stannar i charterverksamhet för minst 3 år.

Normal kontraktsperiod är 6 säsonger.

3 ägar veckor i tre  vecko perioder 1 vecka i högsäsong
1 vecka  på försäsong och 1 vecka off-season.

Hanse 575 Yacht Edition 
5 cab, 2 heads, 8+1 kojer, 1 crewcabin.  

Baspris   379 000 €
Charterutrustad båt  533 230 €
Mäss rabatt    15 390 €
Leverans och registrering 13 450 €
SLUTLIGT PRIS  531 290 €

Hanse 588 Yacht Edition
5 cab, 2 heads, 8+1 kojer, 1 crewcabin.  

Baspris    399 000 €
Charterutrustad båt  614 670 €
Mäss rabatt     17 890 €
Leverans och registrering 13 450 €
SLUTLIGT PRIS  610 230 €

Hanse 675 Yacht Edition 
5 cab, 2 heads, 8+1 kojer, 1 crewcabin.  

Baspris      979 020 €
Charterutrustad båt  1 360 546 €
Mäss rabatt       40 313 €
Leverans och registrering 18 500 €
SLUTLIGT PRIS  1 338 733 €

Årliga inkomster efter avräkning av provisioner för
bokningar och ut-/incheckningar, inspektioner,
kostnader som marina, försäkring, service enligt
överenskommelse och vinsten  kommer att vara
din inkomst.



Avkastningsplan
Se separata kalkyler av intäkt, kostnad och resultat med 
Charter management och underhållsplan beräknad på 
20 veckors uthyrning per säsong.

MODELL   NETTOAVKASTNING  € PER ÅR

Hanse 385    15 603 €

Hanse 455   25 636 €

Hanse 505   37 180 €

Hanse 575   63 623 €

Hanse 588   68 033 €

Processen
Att förverkliga din dröm: 

STEG 1

Ni väljer ut modell och reserverar er Hanse Yacht
och ni får er produktions–slot. Ni erlägger 10% i
handpenning. 

STEG 2

Köpeavtal och Charter Management Agreement
tecknas inom 10 dagar från reservationen.

STEG 3

Cirka 3 veckor efter avtal betalar ni 20% av
båtens värde och nu meddelas leveransvecka.

STEG 4

Senast 10 dagar innan leverans betalas 70% av
båten och kostnad för leverans.

Kontakt

GÖTEBORG
+46 31 210 200

EMAIL
bokning@bohuscharter.com

STOCKHOLM
+46 8 310 200


