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Ett exklusivt båtliv 
När du blir medlem i Agapi Boat Club får du ett exklusivare 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!
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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?

Kreta
Grekland

Menorca
Spanien

Västkusten
Sverige

Hamble River
UK

Marbella
Spanien
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Våra hamnar i StockholmsregionenVad 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

Hur blir jag medlem?

Välj typ av medlemskap
Välj mellan Club medlemskap, Business medlemskap eller PayGo-medlemskap 
utifrån ditt tänkta behov och användning. 

Välj den nivå som passar dina behov
Börja med att välja båtkategori A, B, C eller D utifrån de båtmodeller och 
storlek på båt som du föredrar. Lägre kategorier av båt ingår alltid i högre 
och du kan alltid uppgradera till högre kategori när som helst under ditt 
medlemskap. Du kan sedan välja mellan olika nivåer på medlemskap utifrån 
vilken service du efterfrågar. Om du önskar någon service som inte är 
inkluderad går det bra att välja det som tillval såsom städning, tankning eller 
vattenleksaker för mer aktivitet ute på sjön.

Boka din onboarding
Det är obligatoriskt med onboarding och det genomförs i två steg. Det första 
är självstudier digitalt där du lär dig principerna för ”Agapi Way”, våra rutiner, 
grundvärderingar, båtarna och rekommendationer för säker och roligt båtliv. 
Det andra tillfället är tre timmars träning ombord på båt tillsammans med en 
av Agapis erfarna instruktörer där vi säkerställer att du känner dig trygg och 
bekväm med din valda båtkategori.

1

2

3

SIGTUNA

GÅSHAGA

LÅNGHOLMEN

VIGGBYHOLM

BISKOPSUDDEN

SALTSJÖBADEN

HERRVIKEN

MARHOLMEN

Once you completed all steps you are ready to go boating all year round!
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Varför ett PayGo-medlemskap? 
Agapis PayGo-medlemskap är framtaget för medlemmar som vill njuta av ett 
båtliv med total frihet, utan att känna tvånget av att behöva använda båten 
ofta för att medlemskapet skall kännas attraktivt. Men ändå kunna få tillgång 
till premiumbåtar i attraktiva hamnar när de väl vill ut på sjön. 

Som PayGo-medlem betalar du en låg årlig medlemsavgift för att sedan 
betala separat varje gång du nyttjar båtarna. Vår pristabell för PayGo utgår 
från valen mellan båtkategori och region.

Vårt PayGo-medlemskap är perfekt för dig som;
• Har ett hektiskt liv och som sporadiskt vill kunna njuta av en 

premiumtjänst med attraktiva båtar på attraktiva platser.
• Som inte är helt säker på hur ofta du vill/kan åka båt under säsongen och 

genom detta val av medlemskap kan få en kostnadseffektiv provperiod.

Om du tror att du kommer ut fler än c:a sju tillfällen per år så är det enligt 
våra beräkningar mer kostnadseffektvt att välja vårt traditionella Club-
medlemskap framför PayGo.

Ett smart och säkert sätt att prova Agapi Boat Club
Om du senare skulle inse att du faktiskt vill komma ut oftare, så kan du enkelt 
uppgradera till ett annat typ av medlemskap, när som helst under året. 
Kostnaden du haft på ditt PayGo konverteras till det nya medlemskapet.

Varför Club-medlemskap 
Båtlivet skall vara enkelt, kul och fyllt av glädje. Ett medlemskap är helt enkelt det 
mest naturliga valet för den moderna båtintresserade. Frigör dig från allt arbete kring 
underhåll, vinterförvaring, service, försäkring, städning, tankning, kostnad för båtplats 
och finansiella risker kring värdeminskning. I stället kan du fokusera på de roliga 
stunderna ute till sjöss och överlåta allt annat till oss. Ett medlemskap i Agapi Boat Club 
är kort och gott; bättre, smartare och mer hållbart alternativ för ett båtliv.

Välj den nivå på medlemskap som bäst passar dina behov och budget. Våra Club 
medlemskap ger dig möjlighet till båtliv året runt. Du utgår från din hemmahamn eller 
någon av våra olika Agapi Centers runt om i Europa för att njuta av så många båtdagar 
som du önskar.

Vår mångsidiga flotta av premiumbåtar mellan 6-14 meter, inkluderat elbåtar, erbjuder dig 
möjlighet att välja precis det som passar bäst för din planerade utfärd. På detta sätt kan 
du också styra över dina egna båtutfärders miljömässiga påverkan. 

Ett Club medlemskap är mycket mer än att åka ut med båt. Det är ett community av 
likasinnade som har stor kärlek och respekt till båtlivet. I vår Club får du tillgång till Agapi 
Academy och kan utvecklas snabbare som båtförare, Agapi Routes för säker och lätt 
navigering och Agapi Event för nätverkande.

Varför Business medlemskap 
Är det verkligen möjligt att kunna kombinera båtliv med affärsliv? Ja, det går. 
Agapi Business Club erbjuder ett nätverk för ett aktivt affärsliv. 

Bjud in dina kunder eller dina kollegor till en fantastisk upplevelse på sjön. 
Välj den båt som passar för ditt evenemang och var din egen kapten ombord, 
alternativt boka en kapten från Agapi. Vi har ett nätverk av speciellt utvalda 
partners som kan erbjuda kreativa mötesplatser i en perfekt marin miljö 
anpassat efter dina affärsbehov.   

Vårt företagsmedlemskap är perfekt för dig som; 
• Vill stärka en affärsmöjlighet, erbjuda ett oförglömligt event, värdefullt 

nätverkande, eller enkelt umgås med kunder och anställa i en marin miljö.
• Vill erbjuda en unik möjlighet för dina medarbetare. Som tillägg i att vara 

Agapi Business member får du djupgående utbildning i båthantering via 
Agapi Academy.

By subscribing to an Agapi Business membership, your company gets access 
to our premium fleet in any of our harbours and to our networking activities all 
year round. We take care of everything around your boating experience, while 
you can fully focus on creating the right conditions for your business meeting.
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Prislista Club-medlemskap
Alla priser är i SEK och inklusive moms. Priserna kan förändras under året. Senast upp-
daterad prislista finns på www.agapiboatclub.com

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

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.

*  Global boating roaming ger dig tillgång till båtarna i alla våra hamnar. Inkluderad i våra Silver och Guld medlemskap. 
**  Pris beror på båtmodel och region.
***  Vattenskidor, wakeboard och ring.
**** Jetski och E-Surfboard.

 BRONS SILVER GULD

Båtkategori A

Båtkategori B

Båtkategori C

Båtkategori D

   Candela C8

   Marex 310

 40 000 48 000 N/A

 65 000 75 000 90 000

 N/A 125 000 145 000

   

 N/A 165 000 185 000

 N/A 175 000 200 000

BÅTKATEGORIER

Spontanbokning

Planerade dagar

Extradag

Global boating roaming*

Vattenleksaker I***

Vattenleksaker II****

Städning

Tankning

Obligatorisk onboarding

 BRONS SILVER GULD

ANPASSA DITT MEDLEMSKAP EFTER DINA BEHOV

 Inkluderad Inkluderad Inkluderad

 1 2 3

 Tillval 1 1

 Prislista** Inkluderad Inkluderad

 Tillval Inkluderad Inkluderad

 Tillval Tillval Inkluderad

 Tillval Tillval Inkluderad

 Tillval Tillval Inkluderad

 4.900 4.900 Inkluderad

 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

Vattenleksaker I

Vattenleksaker II

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

35 000

Obligatorisk onboarding ny medlem med en av våra erfarna Agapi båtinstruktörer

Personlig träning (PT) 3 timmars pass

4 900

3 750

ONBOARDING OCH UTBILDNING

* Mer information om försäkring och självriskreducering finns under ”Definitioner” på sidan 27
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Prislista Business medlemskap
Alla priser är i SEK och exklusive moms. Priserna kan förändras under året. Senast 
uppdaterad prislista finns på www.agapiboatclub.com

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

Inkluderat antal medlemmar

Pris per extra medlem**

Självriskreducering

Business Concierge support***

Obligatorisk onboarding 

Agapi kaptenservice

Antal gäster på event

BUSINESS STANDARD

150 000

A, B, C + Candela*

4

1

75 000

Inkluderad

N/A

Inkluderad

Prislista

2

BUSINESS

100 000

A, B

4

1

35 000

Inkluderad

N/A

Inkluderad

Prislista

2

*  Candela C8: SEK 35.000 / Kapten.
** För fler än två medlemmar, begär offert.
*** Personlig service vid bokning av båt samt incheckning/utcheckning.

BUSINESS PREMIUM

225 000

A, B, C, D

4

1

100 000

Inkluderad

Inkluderad

Inkluderad

Inkluderad

5
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Så här fungerar det

Villkor och onboarding
Även om PayGo kan liknas med hyrbilsservice inom prestigeklassen, 
så finns samma krav på att medlemmen följer de värderingar och den 
respekt som gäller för alla medlemskap inom Agapi Boat Club. En PayGo 
medlem skall även den göra en onboarding och träning som säkerställer 
kunskap om rutiner och riktlinjer. Denna obligatoriska onboarding har 
en engångskostnad på 4,900 SEK och inkluderar digitala självstudier, 
tre timmars båtträning med en instruktör från Agapi samt en timmes 
introduktion till bokningssystemet och rutiner.  

Rutiner och riktlinjer
Alla rutiner för en PayGo medlem är baserade på “The Agapi Way” som 
i kontraktet binder medlemmen till att följa de rutiner och riktlinjer som 
både måste vara erkända och följas av varje medlem inom Agapi Boat Club. 

Agapi Cash-Points
Som medlem får du 10% rabatt på köp av 30.000 Cash-points eller högre 
(1 Cash-point = 1 SEK). Dessa poäng kan användas för betalning inom alla 
regioner och om de inte hunnit förbrukas under året så flyttas saldot vidare 
till nästa säsong. Detta är det smidigaste sättet att fylla på ett saldo för 
kommande bokningar inom PayGo.

1

2

3

Prislista PayGo medlemskap
Alla priser är i SEK och inklusive moms. Priserna kan förändras under året. Senast 
uppdaterad prislista finns på www.agapiboatclub.com

När du väl startat som PayGo medlem kan du välja vilken båtkategori och vilken region 
du vill besöka och hitta respektive pris i tabellen nedan. Priset per båt avser 24 timmars 
bokning, mellan 10:00-10:00. Under lågsäsong gäller 40% rabatt.

 KATEGORI A KATEGORI B KATEGORI C KATEGORI D

BÅTKATEGORI A

Speciellt offert för Saxdor 200 och Husky R6

BÅTKATEGORI B

BÅTKATEGORI C

BÅTKATEGORI D

PRIS PER BÅTTUR

PAYGO MEDLEMSKAP -  ÅRLIG AVGIFT

 5 000 10 000 15 000 20 000

 SVERIGE FINLAND SPANIEN UK
   GREKLAND

 4 000 4 000 5 500 6 300

 3 000 N/A N/A N/A

 8 000 8 000 9 000 10 000

 12 000 12 000 14 000 15 000

 16 000 N/A 22 000 N/A

*  Kontakta lokalt Agapi Center för båtmodell och tillgänglighet i kategori D..

PayGo erbjudande
Under 2023 erbjuder Agapi fördefinierade paket för båtkategorier A, B och C med 
följande innehåll:

• Årets medlemsavgiften och kostnaden för onboarding (4,900 SEK) är inkluderad.
• Paketpriset inkluderar allt för att komma i gång, och saldot för poäng kan flyttas vidare 

till nästa kalenderår.
• Det går att köpa till mer Cash-points under året.

BÅTKATEGORI A

BÅTKATEGORI B

BÅTKATEGORI C

PAKETPRIS

 PRIS SEK CASH-POINTS AWARD

 30 000 30 000

 45 000 45 000

 60 000 60 000

* 

Agapi Cash-points är en intern valuta där du kan köpa eller tjäna in 
poäng som du kan växla in mot tillval inom medlemskap. Det kan till 
exempel användas vid förnyelse av medlemskap, att köpa extradagar i din 
hemmaregion eller andra regioner, för tjänster som städning, tankning eller 
tillgång till vattenleksaker. Du kan också använda poäng till uppgradering i 
båtkategori eller boka PT träning.

Du kan till exempel tjäna poäng genom att:
• Lämna båten i bättre skick än som du fann den vid incheckning.
• Lämna båten med full tank, även om det inte krävdes för att balansera 

ditt eget bränslesaldo.
• Vid förfrågan från Agapi vara till hjälp med att transportera båtar 

mellan hamnar.
• Bekräfta ditt fortsatta medlemskap för kommande säsong innan 1:a 

november varje år.
• Värva en kompis att också bli medlem.
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Våra båtar - Båtkategori A
HUSKY R6/R7

ANYTEC 21

SAXDOR 200

OCKELBO B21

FINNMASTER T6

RAND 23 - ELBÅT
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Våra båtar - Båtkategori B
AXOPAR 28 CABIN

FINNMASTER T7

QUARKEN 27 OPEN

RAND 23 - ELECTRICAL BOAT

ANYTEC 27 OPEN

AGAPI 800
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Våra båtar - Båtkategori C
FINNMASTER T8

FINNMASTER T9

ANYTEC 27 CABIN SAXDOR 320 GTC

AGAPI 950
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Våra båtar - Båtkategori D

MAREX 310

CANDELA C8 - ELBÅT
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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.

Definitioner
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Find us here

And go boating from any of our 

Agapi Boat Club Harbours!

STOCKHOLM

VÄSTKUSTEN

HELSINKI

HAMBLE

MARBELLA

KRETA

MALLORCA

MENORCA

SÖDRA 
SVERIGE

agapiboatclub.com Kontakt

info@agapiboatclub.com

+468 611 8114

Agapi Boat Club Huvudkontor

Biskopsuddens Marina

Biskopsvägen 7

115 21 Stockholm, Sverige

MALTA


