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X-YACHTS PRO SERVICE OG  
VINTEROPBEVARING

På X-Yachts værftet i Haderslev 
har vi mere end 40 års erfaring 
i service og reparation af 
lystbåde. Vores team består af 
25 specialister inden for alle 
områder af servicering, og alle 
er dedikerede til opgaverne 
året rundt. 

Vi arbejder tæt sammen 
med både vores designere 
og produktionsfolk og har 
samme værdifulde adgang 
til materialer, værktøjer og 
dokumentation. 

Med X-Yachts Pro Service bliver 
din X-Yachts såvel teknisk 
som sikkerhedsmæssigt 
topklargjort til sejlersæsonen, 
og samtidig fastholder den 
værdien. 

Med professionelt vedligehold 
forlænger du også bådens 
levetid, og selvfølgelig lever 
serviceydelsen op til X-Yachts’ 
sædvanlige høje standard og 
garanti.

PROFESSIONEL BEHANDLING AF X-YACHTS

Bjarke Gam Svare, 
X-Yachts servicechef

VI TILBYDER FØLGENDE  
SERVICEOPGAVER:

• Store serviceopgaver 
• Vinterkonservering 
• Autoriseret motorservice
• Almindelige serviceopgaver 
• Re-fitting af båd
• Skrog-reparationer
• Service og vask af sejl
• Servicebesøg ud af huset
• Salg af sejl og udstyr 
• Polering og slibning af båd

Sejlbåde - under 40 fod.................................................. DKK 36.000
Sejlbåde - under 49 fod .................................................. DKK 43.300
Sejlbåde - over 49 fod ..................................................... DKK 64.000
Motorbåde - under 40 fod .............................................. DKK 15.000
Motorbåde - over 40 fod ..............................................................DKK 20.000

Alle priser er ekskl. moms. 
Priser udendørs på pladsen efter aftale. 
Betalingsbetingelser: Vinteropbevaring forudbetales ved kontraktindgåelse.
Ekstra tillæg for både over 20 tons, da optagningen kræver en særlig kran.

PRISER VINTEROPBEVARING
Alle både opbevares i lukket hal, og sejlbådene opbevares uden rig. 
Følgende er inkluderet i prisen:

NYT! Miljøvenlig og innovativ behandling af bund!

• Afrigning 
• Demontering af mast og opbevaring i stativ 
• Optagning og vask af båd 
• Tømning af tanke ekskl. dieseltank 
• Vinterkonservering 
• Service og polering af propel 
• Søsætning/Rigning



O P G AV E R
T I L  X -YAC H T S  S E R V I C E

X-YACTHS SERVICE CENTER

Fjordagervej 21 · 6100 Haderslev · Denmark
bgs@x-yachts.com

+45 73 52 44 60


