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VILL DU HA
SMART BÅTÄGANDE
MED DIN NYA BÅT?
För dig som vill segla och njuta och samtidigt
få allt ordnat på bästa sätt.

För dig som vill ha avkastning på din båt eller 
bara vill tjäna lite pengar.

Båtägande privat eller företag, partnership för 
charter i Sverige, Skandinavien eller Kroatien är 
prisvärt och enkelt med vårt Smart båtägande.

Frihet i ägandet
Med  Smart båtägande får du intäkter och kan 
göra det roliga med båten och vi ser  till att du
har kontroll och säkert ägande.

Tid och pengar över
Du får tid till att segla, minskar kostnader,
tjänar pengar på båten och du slipper under-
hållsarbetet.

Nya upplevelser
Du får ny och fräsch segelbåt i Sverige, Skandin-
avien  eller nya varmare farvatten och det blir 
ännu roligare att planera kommande års segling-
ar med familj och vänner. 

Trygg service
Med kunnig och erfaren servicepersonal vet vi 
hur båtarna skall underhållas för båtens värde.

SMART BÅTÄGANDE
INNEBÄR FÖLJANDE FÖRDELAR:



Upplev fantastiska vyer och utforska nya vatten. Att äga en båt Sverige, 
Skandinavien eller i medelhavet är en dröm som lättare blir verklighet
med Smart Båtägande. 

BohusCharters program har inkluderat  veckor och dessutom får du 
pengar utbetalda varje år, Du har semesterplanering i segel- eller 
motorbåt 6 år framåt. Förmedling och bokning, drift, service och
underhåll kan vi sköta och inget du sedan  behöver bekymra dig om.

Unna dig  något extra i livet. Du delar kanske en dröm om segling och 
båtliv i Kroatien eller i Sverige… och vi kan förverkliga drömmen enkelt.

EGEN CHARTERBÅT I
SVERIGE, SKANDINAVIEN
ELLER I VARMARE VATTEN.



HANSE
FÖR CHARTER
ATT KÖPA SEGELBÅT AV HANSE SVERIGE MED 
BOHUSCHARTER SOM GENERALAGENT FÖR
PRIVAT ÄGANDE ÄR ENKELT. 

Enkelt är det också med att Shareekonomin växer och ökar även
för båtar. Det ger dig som båtägare goda utsikter till  avkastning
och tillgång  till legala skattefördelar vid din investering. Våra 
charterlösningar ärekonomiskt fördelaktiga och ger dig som
båtägare en tryggaffär.

När du köpt ny Hanse av oss och hyr ut båten prioriteras du och
hamnar du bland de första i kön till alla inkommande bokningar,
bra beläggning och resultat.

För helcharter förutsätts båten ligga vid någon av våra baser i
Sverige. Vid vår bas i Kroatien samarbetar vi med våra kollegor
på plats. Vid komplett charter hanterar vi skötsel av båten under 
chartersäsong, in/ utcheckningar samt ser till att serviceprogram
för motor etc. följs.

Basemanagement med marinaservice och in/utcheckning utförs
av oss i Sverige och av våra kollegor i Skandinavien och i Kroatien. 
De ser till att båten är servad besiktigad och genomgången av
mycket kunnig personal. 

Du bokar tidigt inför varje säsong veckor du själv önskar nyttja på.
På båten och vi anpassar därefter charterbokningar efter dina val. 

I komplett charter kommer vi att göra en regelrätt in/utcheckning
så att du känner dig trygg med båtens skick. Vi uppdaterar planen 
för chartern på din båt varje år. In/utcheckningar ingår vid Smart 
Båtägande.

Vi har en stor upparbetad kundkrets i våra register som vi aktivt
jobbar med för att nå bästa resultat. Viktigt är att kunden har
nautisk kompetens och erfarenhet för de båtar i den storlek de
skall hyra.  Detta regleras också i de avtal vi skriver med kunden,
här dokumenteras erfarenhet och nautisk kompetens m.m.

Om du har frågor eller vidare funderingar är du alltid varmt
välkommen att höra av dig till oss! 

glädje på sjön
BohusCharter - Hanse Sverige





 ETT ENKLARE & SMARTARE VAL 
TRE TYDLIGA ALTERNATIV MED SMART BÅTÄGANDE I DESSA MED TRE VARIANTER:

SÅ HÄR FUNGERAR DET

3
Tio dagar efter kontrakt
betalar ni 20% av båtens 
värde minus eventuell
reservationsavgift samt
att ett leveransdatum
meddelas. 

4
Fyra veckor innan 
leverans betalas (Se vårt 
finansieringserbjudande) 
resterande köpeskilling för 
båten och kostnaden för 
leveransen.

2
Kontrakten skrivs inom
cirka en vecka.

1
Ni har valt  ut er favorit-
båt och beställer båten
och ni betalar en mindre 
reservationsavgift.

BohusCharter Kroatia 
Betalning och en avkastning varje år 
med charteravtal i 6 år.

Ett modernt båtägande som är 
nära och med charteravtal med 
BohusCharter samt med  Smart 
Båtägande. 

Efter 6 år kan ni förlänga eller ta 
båten ur programmet och ta hem 
båten. Ni betalar då endast moms  på 
marknadsvärdet och en avgift.

BohusCharter Sverige
Betalning och en avkastning
med placering  av båten i Sverige. 

Ett modernt båtägande som är 
nära och med charteravtal med 
BohusCharter samt med  Smart 
Båtägande.

Vi sköter allt från sjösättning,
till vinterförvaring och då får ni
avkastning som är anpassad
efter vår kortare säsong.

Efter 6 år kan ni förlänga eller ta 
båten ur programmet och ta hem 
båten. Ni betalar då endast moms  på 
marknadsvärdet och en avgift.

Partnership Smart
Vill du köpa båten tillsammans med en 
vän, en familjemedlem, släkting eller 
en affärs- eller arbetskollega. Det är 
ekonomiskt fördelaktigt och medvetet 
att dela på en segelbåt. BohusCharter 
tillhandahåller partredaravtal som 
reglerar ägande och nyttjande. Vill 
parterna ha sitt partnership med 
Smart båtägande och komplett charter 
eller endast uthyrning vissa veckor via 
charter finns båda valmöjligheterna.



POPULÄRA BÅTAR FRÅN HANSE

HANSE 315 HANSE 345

HANSE 385 HANSE 415

HANSE 455

HANSE 675

HANSE 505

HANSE 575



CHARTERDESTINATION

VÄSTKUSTEN
SEGLA SJÄLVA ELLER MED SKEPPARE

BOHUSLÄN HAR VERKLIGEN NÅGOT FÖR ALLA
och den unika naturen upplevs bäst från sjön. Bohuslän 
på västkusten bjuder på vacker natur med mjuka, kala 
klippor, solvarma klippor och sandstränder och pittoresk 
bebyggelse. Det finns mängder med intressanta och trevliga 
platser att besöka längs hela kusten, alltifrån fantastiska 
restauranger till enastående naturhamnar och klippöar. 
Genom att hyra en segelbåt blir hela Västkusten tillgänglig 
för dig och den övriga besättningen.

EN VECKAS BÅTRUTT I BOHUSLÄN
är ett måltids- och resekoncept som skapat nya turist-
säsonger för Göteborg och Västsverige. Du hittar många 
härliga upplevelser kring just dessa salta delikatesser och 
möten i samhällen och hamnar som; Marstrand, Åstol, 
Käringön, Gullholmen, Fiskebäckskil, Vasholmarna, 
Lysekil, Kornöarna, Malmön, Kungshamn, Hållö, Smögen, 
Hunnebostrand, Bovallstrand, Hamburgsund, Gluppö, 
Fjällbacka, Väderöarna, Grebbestad, Resö, Havstensund, 
Kosteröarna, Strömstad och alla smultronställen bland 
vikar och öar.

DEN BÄSTA TIDEN
är juni – slutet av augusti då solen går upp tidigt och 
dagarna är långa och man kan segla från tidig morgon 
till sena kvällen. Det sjuder hav och hamnar och orter av 
semesterfirare. En favorit är ändå för och eftersäsong då 
man har havet nästan för sig själv, vaknar i egen vik och tar 
ett morgondopp medan solens strålar torkar din hud. Nu när 
det är lite lugnare kommer du också nära inpå livet.

VÄDER OCH VIND
Vinden är oftast syd väst till västlig. Medelvinden är mellan 
4-6 m/s  och med en bris upp till 8 m/s som kan bli mera 
enstaka dagar. Sommartid är temperatur med solen och 
ljumma vindar värmande och det förekommer något regn 
däremellan.



 CHARTERDESTINATION

KROATIEN
SEGLA SJÄLVA ELLER MED SKEPPARE

Kroatien bjuder enastående vacker natur, som vår västkust, 
fast med azurblått kristallklart vatten med varma sol och 
ljumma vindar. Det doftar salta hav, pinjeträd och kåda och 
sikten i vattnet är fantastisk.

Som att hyra segelbåt där hemma, bara varmare och renare. 
Lika mycket öar, kobbar och skär, men kristallklart vatten.

Kusten är lång med många vikar, mysiga stränder och öar 
och med pittoreska hamnar och samhällen. Du kommer 
ändå snabbt ut till havs och ser kalkstensöar passera på 
färden. En av de största tillgångarna är att det inte finns så 
många grund och det går lätt att backa till kajen och förtöja. 
Kroatien är ett underbart ställe att segla i - där man älskar 
segling och båtliv. Här finns 1185 öar att segla till så det 
finns mycket att upptäcka.

Vi utgår ifrån Marina Kremik med närhet till Splits flygplats 
och som är något av en drömhamn för den som skall hyra 
båt i Kroatien. Hamnarna här ligger mitt emellan flera 

intressanta seglingsområden, på ett stenkasts avstånd till 
Primosten, som är något av ett favoritstopp för seglare.

VÄDER OCH VIND
Det råder medelhavsklimat med varma soliga somrar med 
endast tillfälliga åskväder. juli och augusti kan tempera-
turen bli uppåt 40˚ C medan juni och september och del av 
oktober är behagliga för en Skandinav. Boran och Sciroccon 
är de mest utmärkande vindarna i Adriatiska havet och det 
blåser mera främst från oktober till april. 

Under säsong är vinden lätt till medelstark och brisen kan 
bli frisk på eftermiddagen beroende av vindriktningar.



  CHARTERDESTINATION

GREKLAND
KLASSISKA FARVATTEN

Grekland är vad många tycker det 
klassiska seglingsområdet och ett 
oerhört populärt semesterland. 
Här finner du det seglingsområde 
som passar just dig. Allt från lugn 
familjesegling till tuffare havs-
segling. Skärgården i Grekland är 
lättnavigerad med få grund. 

Grekland är ett gästvänligt folk och
du kan lätt förtrollas av det gemyt
med folkliv och kultur som du kommer 
nära inpå med båt. Det finns många 
små restauranger som serverar klas-
siska grekiska rätter som får det att 
vattnas i munnen. Du kan hyra segel-
båt från Aten för att segla bland dom 
Saroniska öarna och Cykladerna, från 
Korfu och Lefkas för att segla i den 
Joniska övärlden, Kos och Rhodos för 

att segla bland Tolvöarna och Skiathos 
för att segla i Sporaderna. Alla fem 
seglingsområden är väldigt olika. 

Säsongen sträcker sig från maj till 
oktober. Högsäsongen är juni till slutet 
av september I juli och augusti är det 
varmare i både luft och vatten. Både 
under för- och eftersäsong har du ett 
behagligt klimat med färre turister 
och gott om plats i hamnarna.

VÄDER OCH VIND
Under sommarmånaderna, juni till
och med september, är den rådande 
vinden ”Meltemi” kommer från 
Nordväst-Väst. Liknande som i 
Kykladerna och det öppna Egeiska 
havet. Det blåser i mitten av juni, blir 
starkare från slutet av juli till början av 

september och försvagar ut i oktober. 
Vinden ligger omkr. 4- 10 m/s 4 och kan 
ibland bli styv till frisk bris och upp till 
kuling. Det blåser dock inte varje dag 
utan företrädelsevis på eftermiddagen



CHARTERDESTINATION

TURKIET
MED EN LÅNG SÄSONG

Du hittar både vackra naturhamnar och 
partystäder. Säsongen i Turkiet är lång 
och du kan få riktigt fina höstseglingar 
här, långt efter att löven börjat gulna på 
hemmaplan. En av utgångspunkterna
är Bodrum som ligger skyddad längst
in i ett område med gott om mysiga 
naturhamnar. Vår samarbetspartner
finns i Bodrum.

CHARTERDESTINATION

NORGE
TROMSÖ

Äventyrliga resor bygger på en kom-
bination av marina och landbaserade 
verksamheter i Nordnorge. Området 
är spektakulära och geografin gör det 
perfekt för segling.

Med vår samarbetspartner på plats
får du en speciell segling i det arktiska 
Norge, och är en unik och speciellt 
äventyr. Staden Tromsø ligger i centrum 
”Arktis Norge” och är den perfekta 
utgångspunkten för polarexpeditioner, 
liksom kortare och mer avkopplande 
resor i arktiska Norge. Vår samarbets-
partner finns i Tromsö



BohusCharter AB etablerades 1992 och har sålt 
segelbåtar av olika märken samt erbjudit  charter 
på västkusten i Sverige och internationell charter. 
Sedan 2015 är vi generalagent i Sverige för Hanse 
segelbåtar.

Vi är ett av Sveriges ledande båtcharterföretag 
och vår specialitet är uthyrning av segelbåtar och 
motorbåtar i Sverige och har båtar för uthyrning i 
Kroatien, Grekland, Tromsö i Norge m.m.

Vi förmedlar nya och begagnade båtar efter dina 
önskemål. Inget är för litet eller för stort, vårt mål 
är att du som kund alltid blir nöjd.

Göteborg – Stockholm – Malmö – Skellefteå

BohusCharter AB

Strandvägen 3

Ljungskile

Sweden

+46 31 210 200

info@bohuscharter.com

www.bohuscharter.com

GENERALAGENT FÖR HANSE SVERIGE

BohusYachts AB

Strandvägen 3

Ljungskile

Sweden

+46 31 210 200

sales@bohuscharter.com

www.bohusyachts.se


