




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Arbetskostnad .....................................................................................4

Betalningsvillkor .................................................................................4

Tjänster .................................................................................................. 5

Båtlyft .....................................................................................................6

Service på inombordmotorer ........................................................ 7

Specifikation över inombordsmotorservice ............................8

Service utombordsmotorer ............................................................9

Prislista 2-takt......................................................................................9

Prislista 4-takt .....................................................................................9

Checklista vid service av utombordsmotorer ....................... 10

Bottenmålning och polering ..........................................................11

Drevservice motorbåt .....................................................................12

Drevservice segelbåt ...................................................................... 14

Batteriservice .....................................................................................15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Arbetskostnad ....................................................................................4
Betalningsvilkor .................................................................................4
Tjänster ................................................................................................. 5
Båtlyft ....................................................................................................6
Service på inombordsmotorer ..................................................... 7
Specifikation över inombordsmotorservice ........................... 8
Service utombordsmotorer ...........................................................9
Prislista 2-takt.....................................................................................9
Prislista 4-takt ....................................................................................9
Checklista vid service av utombordsmotorer ...................... 10
Bottenmålning och polering .........................................................11
Exteriör rekond i extraordinärt utförande ..............................12
Drevservice motorbåt ....................................................................13
Drevservice segelbåt ......................................................................15
Batteriservice ....................................................................................16



Arbetskostnad

• 1 september – 31 maj..............................985 kr per tim. Inkl. moms.
• 1 juni – 31 augusti................................. 1 200 kr per tim. inkl. moms. 

Gäller för beställda och utförda arbeten. 

Betalningsvillkor

• Alla priser gäller exklusive material om inget annat anges.
• Alla priser är inklusive 25% moms. 
• Vi reserverar oss för pris-, skatte och valutaförändringar.

Betalningsmetod är Swich, kontant, kort eller av oss 
godkänd fakturering på 15 dagar netto.

Vid försenad betalning 50 kr påminnelseavgift samt ränta.

Vid stöld, brand, skadegörelse av kundmaterial i våra 
lokaler gäller båtägarens försäkring.

Vid distansförsäljning gäller ångervecka.
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Tjänster

Vi erbjuder allt från enklare arbeten till fullservice:

• Bottenmålning
• Polering
• Riggarbeten
• Plastarbeten
• Montering av tillbehör, så som bogpropeller, ankarspel, 
   instrument
• Felsökning och reparation på våra auktoriserade fabrikat,                       
s service på övriga fabrikat, underhållsservice.
• Båtlyft upp till 20 ton
• Kran vilket möjliggör arbeten på master upp till 30 meter
• Av- och påmastning 

• Rekonditionering in- och utvändigt

Vi på Pampas Marina är auktoriserade för Volvo Penta och Mercury. 
I Vår reservdelsbutik har vi reservdelar för våra auktoriserade 
märken, men även underhållsdelar till övriga fabrikat. 

Vi för även delar och sortiment från Byggplast, Sleipner, Comstedt, 
Batteribolaget, Marinshopen, Hansen m. fl.
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• Bottenmålning.
• Polering.
• Riggarbeten.
• Av- och påmastning erbjuds från 2 390 kr.
• Plastarbeten.
• Montering av tillbehör, så som bogpropeller, ankarspel, 
   instrument.
• Felsökning och reparation på våra auktoriserade fabrikat,
   service på övriga fabrikat, underhållsservice.
• Båtlyft upp till 20 ton.
• Kran vilket möjliggör arbeten på master upp till 30 meter.
• Rekonditionering in- och utvändigt.
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Båtlyft

Vi lyfter båtar upp till 20 ton
  
2 ton................................................................................................. 
4 ton................................................................................................. 
6 ton................................................................................................. 
8 ton............................................................................................... 
10 ton.............................................................................................. 
12 ton.............................................................................................. 
14 ton.............................................................................................. 

Över 16 ton................................................................................... 

Kostnader för service utanför våra ordinarie öppettider tillkommer. 

1 050 kr
1 300 kr
1 450 kr

2 000 kr
2 300 kr
2 850 kr
3 450 kr

4 000 kr
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Service på inombordsmotorer

Priserna angivna nedan är exklusive material så som filter, 
vätskor m.m. 
Observera att när mekanikern är i båten så åtgärdas små 
anmärkningar, fel och justeringar på max 1 500 kr utan att
båtägaren kontaktas.
 På EDC och EFI motorer tillkommer diagnoskostnad på 500 kr.
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1-3 Cylindrar DIESEL
Endast köldskydd
Mekanikercheck
Motorkonservering 
Mekanikercheck + motorkonservering

4-6 Cylindrar DIESEL
Endast Köldskydd 
Mekanikercheck
Motorkonservering 
Mekanikercheck + motorkonservering 

4-6 Cylindrar DIESEL över 4 liter slagvolym
Endast Köldskydd 
Mekanikercheck 
Motorkonservering 
Mekanikercheck + motorkonservering

4-8 Cylindrar Bensin
Endast Köldskydd 
Mekanikercheck
Motorkonservering 
Mekanikercheck + motorkonservering   

1 295 kr
2 400 kr
2 000 kr
3 300 kr

1 750 kr
3 500 kr
2 700 kr
4 300 kr

2 200 kr
5 500 kr
3 700 kr
6 000 kr

1 750 kr
3 200 kr
2 700 kr
4 000 kr

På EDC och EFI motorer tillkommer diagnoskostnad på 500 kr.

På EDC och EFI motorer tillkommer diagnoskostnad på 500 kr.
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Specifikation över inombordsmotorservice

Endast köldskydd
Glykolkonservering i motorns saltvattensystem

Mekanikercheck ingår följande:

• Byte av olja i motor
• Kontroll / Byte av olja i backslag
• Byte olje- och bränslefilter
• Kontroll / påfyllning smörjmedel inre stävlager
• Uppsugning slagvatten i motortråg
• Provkörning
• Transport av båt inom serviceområde

Motorkonservering ingår följande:
• Tappning av kylvatten, konservering kylsystem
• Kontroll / Byte av anod i kylsystem
• I sötvattenkylda motorer görs kontroll av kylvätskans          
glykolhalt

I både mekanikercheck + motorkonservering ingår förutom 
ovanstående även
• Kontroll / Byte av anod på drev och propeller

• Kontroll / Byte av olja i drev
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Specifikation över inombordsmotorservice
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Service utombordsmotorer

Angivna priser är exklusive material så som filter, vätskor m.m.

2-takt  Rutinservice    Vinterförvaring  Byte impeller 

1-6 hk
7-15 hk
16-25 hk
26-49 hk
50-69 hk
70-125 hk
126-150 hk
151-199 hk
200- 

1-6 hk
7-15 hk
16-25 hk
26-49 hk
50-69 hk
70-125 hk
126-150 hk
151-199 hk
200- 

1 200 kr
1 400 kr
1 600 kr

2 000 kr
2 250 kr
2 700 kr
3 000 kr
3 500 kr
4 000 kr

1 500 kr
1 780 kr
1 900 kr
2 600 kr
2 800 kr
3 200 kr
3 600 kr
4 200 kr
4 900 kr

4 200 kr

6 000 kr

650 kr
740 kr
840 kr

1 100 kr
1 425 kr
1 750 kr
1 900 kr
2 600 kr
3 200 kr

650 kr
740 kr
840 kr

1 100 kr
1 425 kr
1 750 kr
1 900 kr
2 600 kr
3 200 kr

2 650 kr

3 200 kr

520 kr
690 kr
730 kr
750 kr
880 kr

1 040 kr
 1 100 kr
 1 150 kr
1 250 kr

520 kr
690 kr
730 kr
750 kr
880 kr

1 040 kr
 1 100 kr
 1 150 kr
1 250 kr

1 150 kr

1 250 kr

4-takt  Rutinservice    Vinterförvaring  Byte impeller

Verado 4 cylindrig

Verado 6 cylindrig



Checklista vid service av utombordsmotorer

Vid vinterservice av utombordsmotorer utförs och kontrolleras 
följande, där så går att göra.
• Rengöring av motor utvändigt
• Kontroll och justering av brytarkontakter i tändmagasinet
• Kontroll och justering av tändstift (ev. byte) Tändstift ingår ej.
• Rengöring bränslefilter
• Byte av olja och oljefilter
• Utbyte av smörjmedel i växelhuset
• Smörjning av lagrinsställen på motor
• Efterdragning av utvändig skruv och mutterförband på motorn
• Kontroll av manuella eller elektriska startanordningsfunktioner
• Kontroll av backspärrens funktioner
• Kontroll av upptippningsspärrens funktion 
• Provkörning av motor med följande kontroll

 1.) kylvattenpumpens funktion
 2.) Motorns tomgångsvarvtal
 3.) Motorns funktion med inkopplat backslag
 4.) Kontroll av eventuellt bränsleläckage
 5.) Invändig impregnering av motorns rörliga delar
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Bottenmålning och polering

Priserna är angivna exklusive material och målning avser en 
strykning med roller och maskering mot vattenlinje. 
Förutsätter att botten är tvättad och rengjord. 

Bottenmålning
Båtens längd x båtens bredd...................................................195 kr 

Rengöring. Enkel polering fribord
Båtens längd x båtens bredd...................................................215 kr

För omfattande rengöring och polering. 
Ring eller maila för offert
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Drevservice motorbåt

Vinterservice för drev

Drev: DPH, DPR
Mindre drevservice......................................................................... 2 350 kr
Standardservice.............................................................................. 6 700 kr
Fullservice........................................................................................ 11 600 kr
Drev: Mercruiser-OMC*
Mindre drevservice........................................................................ 2 450 kr
Standardservice............................................................................. 4 300 kr
Fullservice............................................................................................. Enl.ök.
Drev: Volvo Penta SX, DPX
Mindre drevservice........................................................................ 2 350 kr
Standardservice............................................................................. 4 300 kr
Fullservice............................................................................................. Enl.ök.
Drev: Volvo Penta Övriga
Mindre drevservice.......................................................................... 2 150 kr
Standardservice.............................................................................. 5 600 kr
Fullservice....................................................................................... 10 450 kr

I mindre drevservice sitter drevet kvar på båten. Här ingår byte 
av olja, kontroll av anoder och knutbälg samt byte av plugg-
packning och infettning av propelleraxel. Kostnad för material 
tillkommer. 
I standardservice ingår demontering av drev vid upptagning. 
Vinterförvaring. Byte av anod på drev och sköld, knutbälg, olja 
och pluggpackningar. Materialkostnad tillkommer.

I fullservice ingår samma som ovan i standardservice plus byte 
av tätning propelleraxel, tätning växelförare, gaffelbussning och 
avgasbälg. Priset inkluderar material. 

* = Demontering av drev vid upptagning. Vinterförvaring. Byte av olja, 
pluggpackningar och anod. Olja och packningar ingår samt montering 
av drev. 
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Prislista rekonditionering inför säsong 2020-2021
Priserna förutsätter att båtens yta är i normalt skick och att det inte 
är för mycket UV slitage, repor eller missfärgningar sedan tidigare.
 
Båtkategori 0-49 fot EXTRAORDINÄRT utförande
(för större båtar än 49 fot enligt pris)

Segelbåtar....................................................................... 450 kr ex moms per fot
Motorbåtar Sport Top, Hard Top, Coupé etc. .... 500 kr ex moms per fot
Båt med flybridge ..........................................................615 kr ex moms per fot
Tillval invändigt utförande ...........................................60 kr ex moms per fot
 
Prisexempel motorbåt 37 fot
37 x 500 kr = 18 500 kr plus moms x 1,25 = 23 125 kr. inklusive moms.

Båtkategori 0-49 fot STANDARD utförande
(för större båtar än 49 fot enligt pris)
 
Segelbåtar........................................................................ 375 kr ex moms per fot
Motorbåtar Sport Top, Hard Top, Coupé etc. ....400 kr ex moms per fot
Båt med flybridge ........................................................ 500 kr ex moms per fot
Tillval invändigt utförande ........................................... 50 kr ex moms per fot
 
Prisexempel motorbåt 37 fot
37 fot x 400 kr = 14 800 kr plus moms x 1,25 = 18 500 kr. inkl. moms.

Exteriör rekond i extraordinärt utförande
• Förberedande arbete med yta (gelcoat eller färg) – Djuprengöring, 
borttagning av missfärgning, fett och smuts, teak och säkring av 
utrustning.

• Återställning av yta (gelcoat eller färg) – Flerstegs maskinpolering 
(2-3 steg). Processen återställer lyster och skapar en len och blank yta 
på båten som tar bort fläckar och oxidering i plasten. 
Mindre skavmärken eller mycket ytliga repor poleras bort. 

• Försegling och skydd – Applicering av försegling och skydd som 
varar upp till 6 månader. 

• Noggrann rengöring av halkskyddade ytor på båten, glasputs, 
luckor, säten, pulpet, säten och fenderrengöring ingår om tillvalet görs 
att båten ska rekondas invändigt. 
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Drevservice motorbåt

Övriga drevarbeten
Priserna anges exklusive materialkostnad för olja, filter och 
anod etc. Vid eventuella övriga arbeten som identifieras i samband 
med drevservice debiteras timtaxa och material. 

Arbete

Bälgbyte
Mercruiser, Alpha och Bravo drev (Rek. 8 år)......................7 000 kr
Byte Mercruiser stödlager 
(vid drevservice) ........................................................................... 2 050 kr
Byte Mercruiser Växelwire 
(i samband med bälgbyte)............................................................1 350 kr
Demontering drev 
Mercruiser, Alpha/Bravo, Volvo SX, Dps.....................................1 300 kr
Montering drev 
Mercruiser, Alpha/Bravo, Volvo SX, Dps..................................1 300 kr
Bälgbyte 
Volvo Penta Dps, Sx (Rek. 2 år)................................................4 500 kr
Byte växelwire 
(i samband med bälgbyte Volvo Penta Dps, Sx)................2 250 kr
Demontering drev
Volvo Penta.........................................................................................1 350 kr
Montering drev
Volvo Penta........................................................................................2 250 kr
Målning drev
inklusive rengöring och slipning.................................................1 650 kr

14
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Prisexempel komplett underhåll Volvo Penta drev Dps

• Demontering drev
• Byte bälgar (drivknutsbälg, avgasbälg, växelwirebälg)
• Kontroll drivknutar
• Byte växelwire
• Byte stödlager
• Injustering av växlar
• Injustering av trim givare / trim limit
• Byte av drevolja
• Provtryckning / Vacuum
• Byte av anoder
• Kontroll propeller
• Montering drev

Pris Ca: 15 000 kr. inklusive arbete och materialkostnad

Drevservice segelbåt

Volvo Penta rekommenderar byte vart 7:e år.

Byte av tätring i S-drev............................Pris 14 000 kr +/- 1 000 kr.

Priset inkluderar:
Tätring, pluggpackning, olja av monteringsring och 
gummiskydd för utsida skrov. 
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Batteriservice
<115 Ah

Arbete                Pris
Demontering / Transport av batteri..............................................
Vinterförvaring / underhållsladdning............................................
Montering / Transport av batteri....................................................

Vi tar hand om ditt gamla batteri!

195 kr
195 kr
195 kr

16
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Batteriservice
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Arbete                Pris
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Barlastgatan 3, 593 31 Västervik
info@pampasvastervik.se

0490 56 67 09


