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När du blir medlem i Agapi Boat Club får du ett lyxigare och 
smidigare båtliv. 

Som medlem i Agapi Boat Club har du tillgång till ett stort 
urval av premiumbåtar, hamnar och slipper tänka på underhåll, 
vinterförvaring, service, båtplats och försäkring. Du kan till och 
med låta oss tanka och städa båten åt dig. 

Njut av så många båtdagar du vill. Hos oss får du en båtsäsong 
som varar året runt!

Exklusivt båtliv

Båtkategori B
Agapi 800
Älgön, Marstrand



Obegränsad tillgång till 
premiumbåtar i attraktiva 
hamnar året runt

Ett båtliv utan gränser
Agapi Boat Club öppnar upp en ny värld av båtliv 
utan gränser. Från 2022 introducerar vi gratis 
roaming globalt. Detta ger våra medlemmar tillgång 
till extraordinära båtar i alla våra hamnar runt om i 
Sverige, samt i våra internationella centers i Finland, 
Storbritannien, Marbella, Mallorca, Menorca och 
Kreta.

Som medlem får du oöverträffad tillgång till ett 
aldrig skådat båtliv på ett roligt och säkert sätt. 
Redo att upptäcka nya vatten med Agapi?

Agios Pavlos
Kreta

Mallorca
Spanien

Helsinki
Finland

Hamble River
UK

Marbella
Spanien



Vad är Agapi Boat Club?

Städning

Tankning

Vattensport

Utbildning

Catering

Kaptenservice

T I L LVA L

Obegränsade båtdagar

Attraktiva hamnar

Support 24/7

Onboarding

Vinterförvaring

Premiumbåtar

Online bokning

Bekymmersfritt båtliv

Försäkring

Agapi Community

I N K L U D E R AT  I  A L L A  M E D L E M S K A P

Våra hamnar på Västkusten och Skåne

Välj din hemmahamn
Välj den hemmahamn där du främst kommer att utgå ifrån, för att vi ska kunna optimera 
tillgänglighet och vår båtflotta.

Välj båtkategori
Välj båtkategori för ditt medlemskap utifrån de båtmodeller och storlek på båt du önskar 
ha tillgång till. För högre båtkategorier ingår även de undre kategorierna av båtar. Du 
kan när som helst uppgradera båtkategori. 

Välj användning 
Vi har tre nivåer av medlemskap med Brons, Silver och Guld så att du kan hitta det båtliv 
som passar just dina behov med antal planerade dagar och inkluderade tjänster, samt 
tillgång till samtliga regioner för silver och guld-medlemskap.

Välj tjänster
För lägre nivåer av medlemskap kan du själv välja tilläggstjänster såsom städning, 
tankning och vattensport. I högsta medlemsnivå ingår hela servicepaketet.

Gör din onboarding
Onboardingen är obligatorisk och sker i två steg. Dels en digital utbildning där du får lära 
dig ’The Agapi Way’, våra rutiner, om båtarna, våra värderingar och rekommendationer 
för ett roligt och säkert båtliv. Den andra delen är 3h på sjön med en erfaren 
båtinstruktör där vi säkerställer att du är bekväm med den valda båtkategorin.
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Hur blir du medlem?

2

3

4
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MARSTRAND

GÖTEBORG

TANUMSTRAND

SKANÖR
FALSTERBO

BÅSTAD 
TOREKOV

SMÖGEN
HUNNEBOSTRAND



Våra båtar - Båtkategori A

HUSKY R7

SAXDOR 200

Båtkategori A
Saxdor 200
Väderöarna, Västkusten



Våra båtar - Båtkategori B

Båtkategori B
Agapi 800
Åstol, Västkusten



Våra båtar - Båtkategori C

AGAPI 950

SAXDOR 320 GTC



 KATEGORI A KATEGORI B KATEGORI C KATEGORI D

TILLVAL

5 000

2 000

3 000

3 000

10 000

3 000

5 000

8 000

15 000

6 000

5 000

3 000

10 000

5 000

5 000

25 000

Planerad dag

Extradag

Självriskreducering

Vattensport 1

Vattensport 2

Städning

Tankning

Extrakapten

10 000

4 000

4 000

3 000

10 000

5 000

5 000

18 000

20 000

8 000

6 000

3 000

10 000

5 000

5 000

         -

Obligatorisk onboarding ny medlem med en av våra erfarna Agapi båtinstruktörer

Personlig träning (PT) 3 timmars pass

4 900

3 750

UTBILDNING

Alla priser är i SEK och inklusive moms.

När du har valt din båtkategori så har du alltid tillgång till alla båtar under den båtkategori 
du valt.

Prislista

 BRONS SILVER GULD

Båtkategori A

Båtkategori B

Båtkategori C

Båtkategori D

 40 000 48 000

 65 000 75 000 90 000

  125 000 145 000

  175 000 200 000

Spontanbokning

Planerade dagar

Extradag

Global roaming *

Vattensport 1

Vattensport 2

Städning

Tankning

Onboarding

 1 2 3 

  1 1

 BRONS SILVER GULD

SPONTANBOKNING 

I alla medlemskap ingår 
ett obegränsat antal s.k 
spontanbokningar. Dessa 
är 1-24 timmars bokningar 
som du kan göra inom 24 
timmar om det finns båtar 
tillgängliga. Detta ger dig i 
praktiken möjlighet att åka 
båt varje dag året runt.

EN PLANERAD DAG 

Kan bokas i förväg för att 
säkra åtkomst till ett visst 
datum, hamn eller en specifik 
båtmodell. Denna bokningstyp 
återanvänds och när utfärden 
är avslutad, eller avbokad så 
är dessa dagar tillgängliga 
för att bokas på nytt. Antalet 
planerade dagar som ingår 
beror på medlemsnivån.

EXTRADAG 

Dessa kan användas för att 
boka längre perioder som 
tex en vecka eller för att 
reservera flera datum. Viktigt 
att notera är att när en 
extradag har använts anses 
den vara förbrukad och kan 
ej återanvändas. Priset för en 
extradag beror på båtmodell, 
säsong och region.

Hur bokar jag mina båtturer?
Alla medlemskap inkluderar ett obegränsat antal bokningar och kan göras på olika sätt.

INKLUDERAT I  MEDLEMSKAPET

BÅTKATEGORIER

* Global roaming ger dig tillgång till båtarna i alla våra hamnar. Inkluderad i våra Silver och Guld medlemskap.



Prislista Business Club
Alla priser är i SEK och exklusive moms. 

Bjud med dina kunder på fantastiska marina upplevelser. Du kan själv vara kapten och välja 
någon av våra premiumbåtar som passar för tillfället. En Saxdor 320 GTC eller Marex 310 
när ni är en större grupp eller varför inte en av våra elbåtar som kan nyttjas för antingen en 
långsam tur i närområdet, eller ett fartfylld äventyr med endast vinden och vågorna som 
ljudupplevelse.

Vi organiserar events med intressanta föreläsare, nätverkande och trevligt mingel i våra 
Agapi Business Club-lokaler på Biskopsudden. Du har möjlighet att bjuda med 2-5 gäster. 
Vi samarbetar med speciellt utvalda partners som kan erbjuda dig kreativa mötesplatser i 
skärgårdsmiljö. 
 
I Business Premium erbjuder vi den bästa service för att du skall kunna fokusera på dina 
kunder och medarbetare. Du får personlig service och hjälp med bokningen av båt. Vid din 
ankomst till Biskopsudden hjälper vi med incheckning och utcheckning. Du kan till och med 
boka en Agapi kapten så att du helt fullt ut kan koppla av under färd.
 
Vill du ansluta fler medarbetare som kaptener i medlemskapet så finns denna möjlighet. På 
så sätt ger du fler i ditt företag tillgång till alla Agapi Business Clubs fördelar.

Access till premium motorbåtar året runt

Välj båt efter affärstillfälle

Nätverksevent 3-4 gånger / år

Tillgång till kaptenservice

Access till Agapi Boat Clubs partnernätverk

Du sköter dina affärer, vi sköter allt runt båten

Personlig service vid bokning av båt samt incheckning/utcheckning

Fördelar med ett Agapi Business medlemskap

PRIS

Båtkategori

Antal planerade dagar

Extra medlem

Självriskreducering

Service 24/7

Onboarding 

Agapi kaptenservice

Antal gäster på event

BUSINESS STANDARD

150 000

A, B, C

4

50 000

-

-

2

BUSINESS PREMIUM

225 000

A, B, C, D

4

75 000

5

BUSINESS

100 000

A, B

4

35 000

-

-

2



Båtar
Båtarna är indelade i kategorierna A, B, C och D. Väljer 
du tex kategori C inkluderar det även båtarna i kategori 
A och B.

Hamnar
I broschyren finns en karta på de närmaste hamnarna 
du kan boka båt ifrån. Bland dessa väljer du din 
hemmahamn som du i första hand kommer använda, och 
påverkar utplaceringen av flottan. 

Onboarding
Onboardning är obligatorisk och inkluderar 3 timmar 
till sjöss tillsammans med en Agapi instruktör samt 1 
timme introduktion av bokningssystem och rutiner. Inför 
onboarding genomförs studier via vår onlineutbildningen 
där du lär dig allt om våra värdegrunder, rutiner och hur 
båtarna i ditt medlemskap fungerar.

Bokning
Alla medlemskap inkluderar ett obegränsat antal 
bokningar och kan göras på olika sätt:

En spontanbokning - I alla medlemskap ingår ett 
obegränsat antal s.k spontanbokningar. Dessa är 
1-24 timmars bokningar som du kan göra inom 24 
timmar om det finns båtar tillgängliga. Detta ger dig i 
praktiken möjlighet att åka båt varje dag året runt.

En planerad dag - Kan bokas i förväg för att säkra 
åtkomst till ett visst datum, hamn eller en specifik 
båtmodell. Denna bokningstyp återanvänds och när 
utfärden är avslutad, eller avbokad så är dessa dagar 
tillgängliga för att bokas på nytt. Antalet planerade 
dagar som ingår beror på medlemsnivån. 

Extradag - Dessa kan användas för att boka längre 
perioder som tex en vecka eller för att reservera 
flera datum. Viktigt att notera är att när en extradag 
har använts anses den vara förbrukad och kan 
ej återanvändas. Priset för en extradag beror på 
båtmodell, säsong och region.

Medlemskap vardagar
För dig som bara vill använda båt under måndag-fredag,
kan du välja ett medlemskap till reducerad kostnad med
25% avdrag. 

Antal kaptener/förare per medlemskap
I ditt medlemskap kan du lägga till fler kaptener som 
kan boka på egen hand. För att vara kvalificerad som 
kapten i Agapi Boat Club måste personen vara 18+ år, 
vara folkbokförd på samma adress samt genomgått 
onboarding. För företag och flera kaptener, kontakta ditt 
lokala kontor för detaljer.

Sen utcheckning
En hel båtdag är 24 timmar, 10:00 till 10:00 följande 
dag. Vi erbjuder sen utcheckning i upp till 2 timmar. Det 
betyder att om du behöver förlänga din bokning kan du 
efterfråga detta. En sen utcheckning måste godkännas 
av Agapi-personal och under förutsättning att båten är 
tillgänglig för de begärda tiderna. 

Tankning
Båten skall alltid återlämnas med minst 60% bränslenivå. 
Om tjänsten ”Tankning” ingår i ditt medlemskap, kan du 
dock returnera båten på lägre nivå, och serviceteamet 

sköter tankning. Vid starten av medlemskapet fyller du 
på ditt digitala konto med 100 liter via betal/kreditkort.

Städning
Båtarna städas regelbundet av Agapi Boat Club´s 
personal för att säkerställa en hög renhet från 
exempelvis pollen, damm och alger. Vid utcheckning 
ansvarar varje medlem för att säkerställa att de lämnar 
båten som de fick den. Städutrustning finns även 
ombord alternativt på bryggan. Om Städservice är 
inkluderat i ditt medlemskap och i vald hamn så kan du 
helt överlåta rengöringen till serviceteamet.

Vattensportutrustning
Det finns ett varierat utbud av vattensportutrustning 
som är indelat i vattensport 1 med vattenskidor, 
wakeboard, tub/ring, paddelbräda, samt vattensport 2 
med jetski och elektrisk surfbräda.

Agapi Academy
Via Agapi Academy kan du boka extra praktisk träning 
på båten med en erfaren instruktör (Båt PT). Önskar du 
ta förarbevis eller kustskepparintyg så kan vi förmedla 
kontakt med partners och skolor för detta.

Motortimmar
Alla medlemskap inkluderar 50 timmars 
motoranvändning utan extra kostnad. Eftersom den 
normala användningen för en privat båt är cirka 20 
timmar (vid Agapi Boat Club 25 timmar), är detta mer 
än tillräckligt för de flesta medlemmar. Om medlemmen 
når 50 timmar så påförs ett tillägg för ytterligare 10 
timmars-motorintervall (5.000 SEK). Det finns inga 
begränsningar på extra intervaller av motortimmar 
i medlemskapet. Vi har en användargaranti för lågt 
nyttjande. Om du däremot använt båten färre än fem 
dagar under året erbjuder vi en rabatt på 25% på din 
nästa förnyelseavgift. 

Försäkring
Båtarna är helförsäkrade med en självrisk på 40.000 
SEK per skada. Du kan välja självriskreducering till en 
årlig kostnad på:

Kategori A:  3 000 SEK
Kategori B:  4 000 SEK
Kategori C:  5 000 SEK
Kategori D:  6 000 SEK

Självriskreduceringen sänker din självrisk vid skada till 
9.000 SEK om du har Förarintyg till 5.000 SEK om du 
har Kustskepparintyg eller högre.

Business-medlemskap
Agapi Boat Club erbjuder företag att teckna 
medlemskap. För mer detaljer kontakta ditt lokala 
kontor. Du kan även investera i en Klubb-båt eller 
aktivera din egen båt i vår flotta. Genom att finansiera 
i någon av våra båtar alternativt om du äger en båt 
som aktiveras som klubb-båt kan du förena ägande och 
nyttjande utan krångel.

Investera i en Klubb-båt eller aktivera din båt i vår flotta
Genom att finansiera i någon av våra båtar alternativt 
om du äger en båt som aktiveras som klubb-båt kan du 
förena ägande och nyttjande utan krångel. Det bästa av 
två världar. För mer detaljer kontakta ditt lokala kontor.

Vanliga frågor, här är svaren



Hitta oss här

Och åk båt från alla våra 

Agapi Boat Club-hamnar!

STOCKHOLM

WEST COAST

HELSINKI

HAMBLE

MARBELLA

CRETE

MALLORCA

MENORCA

SWEDEN 
SOUTH

CHICHESTER

agapiboatclub.com Kontakt

Jan Cederfront

jan.cederfont@agapiboatclub.com

+4670 313 2639

Agapi Boat Club Huvudkontor

Biskopsuddens Marina

Biskopsvägen 7

115 21 Stockholm, Sverige

+468 611 8114


