
Vi gillar service, på riktigt! 

KUND/BÅTÄGARE 
Namn: Försäkringsbolag: 

Mobilnummer: Adress: 

Epost: Postnr: Ort: 

BÅT MOTOR 
Båt/Fabrikat, modell: Fabrikat,modell: 

VINTERFÖRVARING 
Önskad upptagning/inlämning datum: Önskad Sjösättningsvecka: 

Förvaring: 
Inomhus, kallhall    Varvsplan, täckt  Varvsplan, uppställning  Trailer inom Trosa 

AVRUSTNING VÅRRUSTNING 
Service Tvätt 

Service motor enligt servicepunkter 
Vinterkonservering; Glykolkörning 
Service drev/växelhus/backslag 
Impellerbyte 
Provkörning, funktionskontroll båt o motor 

Utvändig tvätt-Schamponering, avspolning 
Invändig tvätt-Schamponering, avspolning 
Tvätt-Stuv/förvaringsutrymmen 
Kapell, tvätt och impregnering

Konservering/Tömning/Drev Vaxning samt polering 
Demontering av drev för förvaring 
Färskvattentank; Tömning/konservering 
Varmvattenberedare; Tömn./konservering 
Toalett; Konservering – OBS Ej tömning 
Elverk; Konservering 

Skrovsidor 
Överbyggnad 
Insida 

Förvaring/Batteriladdning Målning 
Batteri; Laddning till leverans 
Hamnkapell  Dynor enkel kabin 
Enkel båge   Dynor akter/mid kabin 
Dubbel båge 

Bottenmålning; tidigare målad 
Bottenmålning; tidigare målad, vid behov 
Bottenmålning: ej tidigare målad

Övriga arbeten, önskemål: 

OBS! Båt tas endast upp efter fullständigt ifylld, underskriven och inlämnad blankett. 
Båten skall hållas försäkrad hela året av ägaren. Försäkringsbolags specifika aktsam-hetskrav 
skall skriftligen meddelas innan avlämning. Båten skall vara tömd på lösa föremål samt 
tillbehör innan avlämning. För förvaring och service gäller våra Allmänna Villkor. 

Trosa den __________________________ Mottagen den __________________ 
 Nycklar mottagna 

___________________________________ ______________________________ 
Båtägarens namnteckning Trosa Marin & Motor AB/Mottagarens signatur 

Bilaga Förvaring/Service vintern: 
Trosa Marin & Motor AB 

Västra Hamnplan, 619 35 Trosa 
Epost: info@trosamarin.se 

Tel: 0156 120 55 
www.trosamarin.se 

mailto:info@trosamarin.se
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