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MELLAN  BOHUSCHARTER  AB  OCH  NEDAN   ANGIVEN  BÅTÄGARE
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Ny  hemmahamn/utrustning  eller  ändringar  från  tidigare  utrustningslista

Bohuscharter  AB
Box  31075
400  32  Göteborg

E-post:  info@bohuscharter.com
Hemsida:  www.bohuscharter.com

Tfn.  031-210  200
Fax  031-248  250

PRISER OCH UTHYRNINGSPERIODER
Jag vill hyra ut min båt under Säsong.....................................................

HÖGSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  högsäsongveckor.
v.  28

v.  30

v.  29

v.  31

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  32
Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

Jag  vill  minimum  ha  per  period

MELLANSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  mellansäsongveckor.
v.  27

v.  26

v.  34    

v.  33

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms    

Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

Jag  vill  minimum  ha  per  period

LÅGSÄSONG
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  under  följande  lågsäsongveckor.
v.  18

v.  19

v.  20

v.  21

v.  22

v.  23

v.  24

v.  35

v.  36

v.  37

v.  38

v.  39

v.  40

v.  41

BC’s  förslag  på  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  25
v.  42

Ditt  begärda  veckopris  till  kund  inkl.  moms  

v.  43

v.  44

Jag  vill  minimum  ha  per  period

WEEKEND
Jag  vill  hyra  ut  min  båt  följande  weekends.  Weekenduthyrningen  är  mellan  torsdag  eftermiddag/kväll  och  söndag  eftermiddag/kväll.  Undantag  
görs  dock  vid  Kristi  Himmelfärds-,  Pingst-  och  Midsommarhelgerna.
v.  18

v.  19

v.  20

v.  21

v.  22

v.  23

v.  24

v.  25

v.  26

v.  27

v.  28

v.  33

v.  34

v.  35

v.  36

v.  37

v.  38

v.  39

v.  40

v.  41

v.  42

v.  43

BC’s  förslag  på  weekendpris  till  kund  inkl.  moms  

Ditt  begärda  weekendpris  till  kund  inkl.  moms  

v.  44

Jag  vill  minimum  ha  per  period

UTLÄMNING
Utlämningsdag  (Lördag/Söndag)

Tid  in

Tid  ut

ÖVRIGA PERIODER
Jag  vill  att  BC  hyr  ut  min  båt  avseende  övriga  perioder  exempelvis  dagcharter,  halvdagscharter  och  per  timma.  För  att  få  mesta  antalet  uthyrnin-
gar  är  jag  medveten  om  att  priser,  tider  och  förhållanden  kan  variera  kraftigt.  Följande  minimumpriser  accepterar  jag.
BC’s  förslag,  dagspris.  Max  12  tim.  inkl.  moms

Ditt  begärda  dagspris,  Max  12  tim.  inkl.  moms

RABATTER
Jag  godkänner  följande  rabatter  på  ovan  angivna  priser.  Maximal  rabatt  är  30  %.  (gäller  ej  om  nedersta  punkten  ifylls)
5  %  i  rabatt  i  kampanjerbjudanden,  mässrabatter,  eller  återkommande-kund-rabatt.
10  %  i  rabatt  på  varje  vecka  samma  kund  hyr  i  följd.  (Ex.  2,3  eller  4  veckor  i  följd).
20  %  i  rabatt  i  samband  med  uthyrning  via  försäljningsagent.  För  att  öka  antalet  uthyrningar  accepterar  jag  att  BC  använder  sig  av  s.k.  försäljningsagenter  för  att  öka  antalet  
uthyrningar  på  min  båt.  Dessa  uthyrningar  kommer  främst  att  göras  på  låg-  och  mellansäsong  samt  på  svåruthyrda  perioder.  BC  äger  dock  rätten  att  själva  bedömma  om  
försäljningsagent  kan  användas.
Jag  som  båtägare  låter  BC  fritt  bestämma  rabattens  storlek  beroende  på  marknadens  tillgång  och  efterfrågan.  BC’s  ambition  är  dock  att  alltid  försöka  hyra  ut  båten  till  högsta  
möjliga  pris.  Jag  accepterar  också  det  pris  som  BC  i  det  aktuella  fallet  enligt  denna  punkt  har  satt.  BC  kommer  på  begäran  alltid  visa  kundens  kontrakt  när  rabatt  ges  enligt  
denna  punkt.  BC  får  dock  aldrig  underskrida  mitt  åsatta  minimipris  enligt  ovan  (1).

UNDERSKRIFT
Jag  som  båtägare  försäkrar  att  jag  läst  igenom  och  förstått  Bohuscharter  AB’s  villkor  för  förmedling  av  båt.  Jag  som  båtägare  godkänner  också  
samtliga  villkor  och  är  medveten  om  att  den  i  utrustningslista  angivna  utrustningen  skall  medfölja  och  fungera  under  uthyrningsperioden.  Jag  
godkänner  också  samtliga  i  detta  förmedlingsavtal  angivna  punkter.  Jag  försäkrar  att  båten  är  i  ett  sjövärdigt  och  sjösäkerhetsmässigt  skick.
Ort  och  datum.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Båtägarens  underskrift........................................................................................................................................................................................................................................................

