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Nya villkor med ännu 
bättre skydd

Marstrand · Tel. +46 303 445000 

pantaenius.se

Fast överenskommet värde
Det båtvärde vi kommit överens om, är det 
belopp vi betalar ut till dig vid en totalförlust. 
Inga avdrag eller nedvärderingar leder till 
snabb ersättning.

Utökad assistans
Vid till exempel bränslestopp, bogsering 
eller om du kanske behöver få en reservdel 
levererad, ersätts nödvändig assistans upp till 
SEK 100.000.

Det mest kompletta skyddet för din båt
Nu med allrisk.  Alla risker som till exempel 
inbrott, brand, force majeure , sjunkning, 
vatteninträngning, grundstötning och kollision 
är täckta av försäkringen.

Självrisk, inte nödvändigtvis
Du har ingen självrisk vid till exempel totalförlust, 
inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada 
under transport, förlust eller skada på personlig 
egendom eller vid kollisionskada orsakad av 
tredje part då din båt varit fast förtöjd.

Nytt för gammalt
Vi gör aldrig åldersavdrag vid delförluster eller 
delskador. Detta gör att vi slipper onödiga 
diskussioner och får därmed en snabb och 
effektiv skadehantering.
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Boende och hemresa
Nödvändiga kostnader för boende 
och hemresa, ersättes med upp till SEK 
50.000.- om båten inte kan användas eller 
är obeboelig på grund av en ersättningsbar 
skada under båtsemestern.

Olika vägar till miljövänligare båtliv
Tyska Bavaria och slovenska Greenline har på 
årets första båtmässor presenterat två olika 
lösningar på hur vi kommer att använda  
motorbåtar framöver. Text: Nils B. Svensson

GEMENSAMT FÖR model-
lerna Bavaria E40 och 
Greenline 36 är att 

de optimerats för ekonomisk 
framdrift i lugna farter. Båda 
kan utrustas med hybriddrift, en 
kombination av diesel- och el- 
drift. I övrigt har varven valt olika 
lösningar.

Greenline presenterade 2009 
sin modell Greenline 33 Hybrid. 
Båten har sålts i över 300 exem-
plar, varav cirka 20 i Sverige. 
Båten har belönats med 21 inter-
nationella priser för sina miljö-
vänliga egenskaper, bland annat 
SBU:s pris för miljöbästa båt.

DEN NYA 36-FOTSMODELLEN är en 
utveckling av grundkonceptet. 
Lättdrivet skrov i moderata farter 
och planering med en salongslös-
ning med kontakt ut genom stora 

fönster. Öppningsbar aktervägg 
ut mot det öppna och skyddade 
akterdäcket.

Greenline 36 har ett moder-
nare formspråk, men fortfarande 
med den tidlösa känslan i behåll. 
Skrovet är vidareutvecklat och 
tillåter toppfarter på upp till 25 
knop. Jämfört med 33:an har den 
nya modellen fått en stor hytt för-
utom den stora ägarhytten i fören. 
Båten har elsystem med 230V.

BAVARIA E 40 har ett nytt tänk 
när det gäller planering av 
en modern motorbåt. Den är 
optimerad för farter i ett lägre 
register. Förbrukningssiffror på 
6 lit/h vid 7 knop visar att kon-
struktionsbyrån Vripack har gjort 
ett gott arbete.

En av de unika lösningarna 
med E40 är att hela båtens längd 
används för innerutrymmen, 
vilket ger stora innerutrymmen. 
Midskepps finns till exempel en 
salong med 360 graders runtom 
sikt. Akterut finns valmöjligheter 
mellan en stor hytt eller två väl 
tilltagna hytter med dubbelsäng-
ar. Bavaria E40 finns även med 
flybridge. Här uppe bjuds utrym-
men och funktioner som på en 
stor daycruiser. ✪

Greenline 36 är en vidareutveckling 
av hybridbåten Greenline 33.

Fakta Greenline 36 Hybrid
Längd: 11,99 m
Bredd: 3,75 m
Djupgående: 0,9 m
Vikt: 7 000 kg
Bränsle: 700 liter
Vatten: 400-600  liter
Kojer: 6+1

Fakta Bavaria E 40
Längd: 12,29 m
Skrovlängd: 11,99 m
Bredd: 4,20 m
Djupgående: 1,1 m
Vikt: 10 500 kg
Bränsle: 270 liter
Vatten: 420  liter

Bavaria E40 är byggd för ett lugnare motorbåtsliv.
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