Sommarsäsong: 1 april – 1 november
Vintersäsong:
1 september – 1 juni
(Om båten används som bostad utgår dubbel avgift.)

Båtens bredd:
0 - 1,99 m
2 - 2,99 m
3 - 3,99 m
4 - 4,99 m
-5 m

1.971 kr/säsong
3.176 kr/säsong
4.262 kr/säsong
6.235 kr/säsong
offereras

Båtens bredd:
0 - 1,99 m
2 - 2,99 m
3 - 3,99 m
4 - 4,99 m
-5 m

1.878 kr/säsong
3.025 kr/säsong
4.060 kr/säsong
5.938 kr/säsong
offereras
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Tecknat avtal för fast båtplats gäller för perioden 1 april–1 november eller 1 september- 1 juni. Avtalet
förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast den 1 april innevarande år för sommarsäsongen samt
1 september för påföljande vintersäsong.

Båtar i Göta kanalbolags hamnar ska vara försäkrade av ägaren.

 Permanent elanslutning ingår inte för hyrd båtplats.
 AB Göta kanalbolag tillhandahåller inga enskilda parkeringsplatser i anslutning till hamnarna.
 I Sjötorp erbjuds den som har båtplatsavtal att köpa Göta kanalbolags Servicekort till en kostnad av
200 kr. Kortet kan köpas på Kanalkontoret vid slussen under Göta kanals högsäsong. Vid köp av
kortet ska numret på båtplatsen anges.

200 kr/dygn (el ingår i mån av tillgång), vid med än 5 dygn kostar det 1.000 kr/vecka. Efter 14 dagar,
ska särskilt båtplatsavtal tecknas.

Högst 1 vecka för egna underhållsarbeten.
Därefter 1.350 kr per påbörjad vecka.

Tilläggsavgifter vid dockning:
Inställning av stöttor, block och fack
Bogsering (besättning utöver förare ingår inte)
Övriga arbeten

650 kr/tim
650 kr/tim
650 kr/tim

I dockningsavgiften ingår upp till 14 dygn före respektive efter dockning i AB Göta kanalbolags hamn.
Därefter debiteras enligt taxa.

El tillhandahålls under 14 dagar efter torrsättning, respektive under 14 dagar före sjösättning. Övrig tid
kan el köpas i mån av tillgång. Göta kanalbolag ansvarar inte för eventuellt strömavbrott, frånkoppling
eller felaktigt elmateriel. Om felaktig utrusning används förbehåller sig AB Göta kanalbolag rätten att
utan förvarning bryta strömmen.

AB Göta kanalbolag Box 3, 591 21 Motala. Tel 0141 20 20 50, www.gotakanal.se

