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Villkorens bakgrund, avtalsparter och definitioner 

Dessa Abonnemangsvillkor gäller för kundavtal mellan Nautilus Boat Club AB (härefter kallad Nautilus) och kund (härefter 

kallad Medlemmen) som tecknar tjänsten Båtabonnemang. Juridisk person måste ange en fysisk person som avtalsansvarig. 

Medlemmen skall vara folkbokförd och bosatt i Sverige. Tjänsten Båtabonnemang innebär att man får utnyttja Nautilus 

tillhandahållna båtar och tjänster. Det innebär inte någon typ av delägande i företaget eller båtarna. Med Nautilus ’båt’/’båtar’ 

och ’utrustning’ avses båtar och utrustning som kan bokas och använda genom inloggning på Nautilus websida, 

www.nautilus.se. Dessa villkor gäller tillsammans med Nautilus Allmänna villkor. 

1. Tjänsten Båtabonnemang och bokningsregler 

Bokning sker på Nautilus webbsida med tilldelade personliga inloggningsuppgifter. Tillgängliga båtar och perioder för 

respektive båt framgår på webbsidan. 

Med de Båtabonnemang som inkluderar en Bokningskredit är denna tillgänglig som betalningsmedel vid bokning av båtar och 

utrustning. Denna kredit, enligt avtalet, avser medlemmens tilldelning per kalenderår. Vid kalenderårets slut är eventuell 

kvarstående bokningskredit förverkad och kan ej sparas/flyttas till efterkommande kalenderår. Vid förlängning av tjänsten 

erhåller Medlemmen ny bokningskredit för det nya kalenderåret. 

Bokningskredit kan ej användas för betalning av annat än bokning av båt eller utrustning. Exempelvis kan ej självrisk, förlorad 

utrustning, reparationskostnad, fyllning av gasol, bensin, andra avgifter eller liknande betalas med bokningskrediten. 

Med Båtabonnemang som inte inkluderar bokningskredit betalar medlemmen vid respektive bokning. 

Ingen begränsning finns på antal bokningar som Medlemmen kan göra per säsong. Hur lång respektive bokning kan vara varier 

beroende på båt och är angivet på respektive båt i bokningssystemet.  

Vad respektive båt kostar att boka framgår i bokningssystemet på webbsidan. Medlemmen kan boka båt så länge hen har 

tillräcklig bokningskredit tillgodo på sitt användarkonto. Tar denna slut kan ny köpas från den 1:a augusti i innestående 

kalenderår. Nautilus tillhandahåller båtar perioden 1:a maj till 31:a oktober med reservation för väderförhållandena. 

2. Abonnemangsavgift, deposition och administrativa kostnader 

Abonnemangsavgiftens storlek och betalningsperiodisitet framgår av kundavtalet, liksom depositionens storlek.  

a. Depositionen och abonnemangsavgift ska betalas mot utställd faktura. Depositionen kvarstår tills avtalets slutdatum. 

b. Om abonnemangsavgiften ändras så effektueras detta endast i samband med förnyelse/förlängning av kundavtalet och 

Medlemmen ska informeras minst 3 månader i förväg. De administrativa avgifterna häri kan ändras utan informerande. 

c. Om båten återlämnas efter bokningens sluttid debiteras Medlemmen med 500 kr (inkl moms) för varje påbörjad timme 

efter bokningens sluttid. Lämnas båten otankad eller i ett skick som kräver städning debiteras Medlemmen med 2000kr 

(inkl moms) plus drivmedelsersättning. 

3. Medlemmens ansvar 

Medlemmen skall använda Nautilus båtar och utrustning med aktsamhet och följa Nautilus anvisningar och villkor. Svensk lag 

och internationella sjöfartsregler ska likaså följas och Medlemmen skall agera enligt gott sjömanskap. Båtarna används på 

egen risk och på eget ansvar. Om man som medlem är osäker på hur man ska hantera en situation, en båt eller dess 

utrustning eller en viss funktion skall man först kontakta Nautilus och invänta instruktioner. 

a. Nautilus båtar får endast framföras av Nautilus godkända förare. Godkända förare ska ha medverkat på Nautilus 

introduktionsutbildning, ska ha fyllt 25 år och ska finnas angivna på gällande kundavtal. 

b. Medlemmen får ej låna ut Nautilus båt eller utrustning till annan person. Brott mot denna punkt är att anses som 

förskingring och kan leda till omedelbart avslut av avtal utan återbetalning av Abonnemangsavgift eller deposition. 

c. Innan varje användningstillfälle av Nautilus båtar och utrustning skall Medlemmen kontrollera om synbara skador finns 

eller om utrustning saknas (enligt båtens utrustningslista som finns ombord). Skulle fel, skador eller brister finnas ska 

Medlemmen omgående meddela detta till Nautilus. Punkter att kontrollera innan användande finns listade på båtens 

checklista för avfärd. Medlemmen är vid användande av Nautilus båtar att anses som befälhavare, enligt Sjölagen, med 

de skyldigheter som följer därav. 

d. Båten skall vid bokningens slut återlämnas fulltankad på samma plats, i samma städade och tvättade skick, som den 

hämtades. Båtens checklista för återlämnande skall följas. 

e. Nautilus båtar får endast framföras på Svenskt sjöterritorium och får inte användas för tävling av något slag. 

f. Medlemmen ska läsa och förstå bokad båts Båthandbok innan färd påbörjas. Vid oklarheter ska Nautilus kontaktas. 

http://www.nautilus.se/
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4. Skada, ansvar och ersättning  

a. Vid fel, skada eller stöld på båt eller utrustning skall Medlemmen omgående underrätta Nautilus innan vidare färd.  

b. Medlemmen skall till fullo ersätta Nautilus för skada eller stöld på båt eller utrustning som uppkommit under 

Medlemmens bokade period. Vid skada som ersätts av båtens försäkring ska Medlemmen ersätta försäkringens 

självriskbelopp. Skada som täcks av båtens försäkring är enligt normal försäkringsdefinition ”en plötslig och oförutsedd 

händelse”. Ersättningsbelopp inkluderar moms. 

c. Om båten blir obrukbar p.g.a. skada orsakad av Medlemmens vårdslöshet kan Nautilus kräva medlemmen på 

stilleståndsersättning, motsvarande den skadade båtens hyreskostnad, för den tid båten är ur bruk. 

d. Försäkringens självriskbelopp är, om inte annat anges på webbsidan för aktuell båt, 10.000kr per skadetillfälle. 

Om Medlemmen inte betalar självrisk eller ersätter för skada förbehåller sig Nautilus rätten att ta motsvarande belopp ur 

Medlemmens deposition och även häva Medlemmens användanderätt av Nautilus båtar. Skulle inte depositionen täcka 

kostnaden för självrisken eller skadan är Medlemmen likväl skyldig att betala hela skadans kostnad. 

5. Nautilus ansvar 

Nautilus skall tillhandahålla Medlemmen tillgång till båtar enligt kundavtalet. Nautilus ska tillhandahåll Medlemmen med 

funktionsduglig båt de tillfällen då Medlemmen bokat båt. Nautilus ansvarar för att båten är försäkrad för skada och ansvar. 

Nautilus ska förse båten med utrustning nödvändig för säkerheten och båtens användande. Exempelvis förtöjningsmaterial, 

brandsläckare, flytvästar, sjökort, mm. Nautilus upprätthåller också ett bokningssystem där Medlemmen kan boka båt och där 

Medlemmens bokningar loggas.  

Om ett fel uppstår på båt under medlemmens användande ska Nautilus kontaktas för konsultation och åtgärd av fel. Om 

Nautilus anser att det är möjligt att åtgärda felet med tillgängliga medel ombord skall medlemmen, enligt Nautilus 

instruktioner försöka åtgärda felet. Om felet inte går att lösa med ombord tillgängliga medel kommer Nautilus skicka personal 

för att försöka lösa felet. I första hand skall Medlemmen försöka möta Nautilus personal vid fastland där bilförbindelse finns. 

Om detta inte är rimligt så kommer Nautilus personal ut med båt för att försöka åtgärda felet. Om uppkommet fel ej kan lösas 

ska Nautilus göra allt i sin kraft för att hitta en ersättningsbåt till medlemmen. Nautilus skickar personal för åtgärd inom visst 

geografiskt begränsat område. För båtar med hemmahamn i Stockholms län är denna begräsning mellan Arholma och 

Landsort, från Mälarens slussar ut till bas-linjen. 

6. Utanför Nautilus ansvarar 

Nautilus kan inte ersätta Medlemmen för utebliven bokad tid om båten blivit stulen, förskingrad, utsatts för skadegörelse som 

gjort den obrukbar, om annan medlem inte återlämnat båten på utsatt tid, om annan medlem eller Medlemmen själv orsakat 

skada på båten som gjort den obrukbar eller om annan händelse som Nautilus inte kunnat förutse eller förhindra har skett. Om 

medlemmen förlorar mer än 5 kalenderdygn pga ovan omständigheter så sker proportionell ekonomisk kompensering. 

7. Avtalets giltighetstid och förändring av detsamma 

Avtalet och tjänsten träder i kraft när avtalet undertecknats av Medlemmen och Nautilus. Avtalets slutdatum framgår på 

kundavtalet. Om det inte sägs upp så förlängs det automatiskt med 12 månader. Uppsägning skall, ömsesidigt, meddelas 

senast på slutdatumet. Vid sen uppsägning från Medlemmens sida kan Nautilus ta ut en avgift motsvarande 25% av 

Abonnemangsavgiften, dock minst 5000kr. Nautilus äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan vid avtalsbrott 

från Medlemmens sida eller om Medlemmen upprepade gånger negligerar Nautilus anvisningar eller villkor. Om avtalet sägs 

upp enligt förutsättningarna i förra meningen kan Medlemmen inte återkräva någon del av betalad medlemsavgift. 

8. Personuppgifter - GDPR 

Personuppgifter som lämnas i samband med avtal eller som registreras i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, 

tjänst enligt dessa villkor (t ex födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten) behandlas av Nautilus och av företag 

vilka Nautilus samarbetar med för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som 

begärts innan avtal träffats. Medlemmen har rätt att en gång om året efter skriftlig begäran till Nautilus få ta del av vilka 

personuppgifter som finns registrerade och hur uppgifterna behandlas. Nautilus är ytterst ansvarig för att de personuppgifter 

och den information som samlas in och behandlas av Nautilus används på ett lagligt och korrekt sätt och i överenskommelse 

med detta avtal. Om Medlemmen lämnat oriktiga uppgifter har Nautilus rätt att avsluta medlemskapet för vidare användning 

till dess att riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp avtal med omedelbar verkan. 

9. Tvist 

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom frivillig 

överenskommelse.  


