
 

 
 
 
 

Høstservice 
 og 

 Vinterkonservering 
 2022 

 
 
 

"Husk at du alltid vil bli prioritert som 
kunde i vår- og sommersesongen når du 

 har utført høstservice hos oss!" 
 
 
 
 

                                                                    

La-Sa Båt og Motor AS   Drammensveien 214 
Tlf 24 12 68 80    0277 OSLO 
Fax 24 12 68 90    934 832 140 MVA 
E-post:  post@lasa.no 
Web: www.lasa.no  





Kundenummer

Navn :

Adresse :

Postnr / Poststed :

Tlf / Mob :

E-Post :

Motortype m/serienr :

Gir / Drev m/serienr. :

Skjold m/serienr. :

Driftstid - timer :

Båttype :

:

Nøkkel /nøkkelkort :

: Motorservice Drevservice

Drevoppbevaring Batterioppbevaring

Frostsikring av toaletter og trykkvann

Tilleggsjobber :

Internt:

Dato for siste service: Timetall ved siste service:

Signatur kunde: Sted: Dato:

Se detaljer side 2

Hvor er båten? (Legg 
ved kart (Gule Sider) hvis 
nødvendig )

Jeg bestiller

La-Sa Båt og Motor A/S
Postboks 59, Skøyen 0212 OSLO
Besøksadresse: Drammensveien 214
Telefon: (+47) 24 12 68 80
Telefaks: (+47) 24 12 68 90
Mail: post@lasa.no

SALG ● SERVICE ● DELER

La-Sa Båt og Motor a/s

Bestilling av 
Høstservice 2022

Skjema
1



KUNDENUMMER:

Bestillingsskjema for drevservice motorbåter 2022/23

Navn :

Adresse :

Postnr / Poststed :

Tlf / Mob :

E-Post :

Gir / Drev :

Eventuelle ønsker :

Kontrollskjema ved drevservice                           Kunden får kopi av dette sammen med faktura

Pkt Beskrivelse Statuskode:
Statuskode:       0 = OK         1 = Anbefales byttet/repareres          2 =  Må byttes/repareres

1 Grovrengjøring av groer

2 Bytte olje, kontroll for vann

3a Trykkteste

3b Vakumteste

4

5 kontroll / smøring av svingarm

6 Kontroll av knutekryss

7 Kontroll av kast av indre propellaksel

8a

8b

9 Bytte sinkring / sink  på kavitasjonsplate

10 Kontroll for utvendige skader

11 Kontroll av sjøvannsinntaksstuss

12 Kontroll av propellmutter

13 Kontroll av propellere og monteringsdetaljer

Sign. mekaniker: Dato:

Kontroll / Smøring av bakkhake (280 /290 
drev)

Kontroll av klaring på mutter i øvre veksel min. 
0,1 / Maks 0,5 Gjelder ikke DPH/DPR.

Kontroll av klaring på mutter i øvre veksel 
DPH/DPR min 0,4mm - max 0,8mm.

La-Sa Båt og Motor A/S
Postboks 59, Skøyen 0212 OSLO
Besøksadresse: Drammensveien 214
Telefon: (+47) 24 12 68 80
Telefaks: (+47) 24 12 68 90
Bankgiro: 6087.05.13243
Org.nr.: NO 934832140 MVA
Mail: post@lasa.no
Web: www.lasa.no
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SALG ● SERVICE ● DELER

Priser inkludert deler 
drevservice:

250/270/280/290/SPC/
DPC/DPD/DPE/
DPG/DPX :   Kr. 6.170,- inkl mva

DPH/DPR :   Kr. 7.100,- inkl mva

SX/DPS/:       Kr. 5.140,- inkl mva
XDP(*) :         Kr. 5.500,- inkl mva

Priser for demontering, 
oppbevaring og 
montering av drev:
250/270/280/290/SPC/DPC
DPD/DPE/DPG/DPX/SX/SPD: 

Kr. 4.650,- inkl mva

Vekttillegg:
DPH/DPR:            Kr 795,- inkl mva

Prisene inkluderer følgende deler ved 
montering av drev til våren:
Knutebelg, foringer, sink drev og sink til 
skjold samt nødvendige splinter.

Tillegg for:
Ekstra skraping av groer, bytte eksosbelg 
og s-slange (vanninntaksslangen). 

(*)Belg og foringer gjelder ikke VP SX/DPS 
og XDP, samt Mercruiser

Prisene for drevservice betinger at drevet 
er demontert fra båten.
Bare demontering/montering uten 
oppbevaring faktureres etter medgått tid.



 

 

 

 

La-Sa Båt og Motor A/S 

Postboks 59, Skøyen 0212 OSLO 

Besøksadresse: Drammensveien 214 

Telefon: (+47) 24 12 68 80 

Telefaks: (+47) 24 12 68 90 

Bankgiro: 6087.05.13243 

Org.nr.: NO 934 832 140 MVA 

WEB: www.lasa.no 

SALG ● SERVICE ● DELER 

   La-Sa Båt og Motor a/s 

 

Butikk ● Båtutstyr ● Verksted ● Slipp ● Kran 16 tonn 

SABB ● PERKINS ● YANMAR ● YAMAHA  

DELER ● SERVICE 

 

 

 
 
 
VIKTIGE OPPLYSNINGER SOM GJELDER OPPLAG HER 
OG KONSERVERING AV MOTOR/DREV ALLE MARINAER: 
 

Nøkler til båt og motor må være levert oss i god tid før konservering/opplag, sammen 

med kart/skisse med beskrivelse av hvor båten ligger. ( post@lasa.no fax:24 12 08 90) 

 

Propellere og monteringsutstyr for drev blir demontert og oppbevart hos oss. Skadede 

propellere vil bli reparert uten forutgående varsel, så sant vi ikke har fått annen beskjed. 

 

Da vi ikke råder over været, gjør vi deg oppmerksom på at ved fare for frost før motoren 

er konservert, må du selv sørge for å frostsikre motor, samtidig som toalett, vanntank, 

septiktank og bereder som ikke inneholder frostbeskyttelse, blir avtappet. Se 

instruksjonsboka vedrørende fremgangsmåte. 

 

Tømming av vanntank og bereder, samt tømming/konservering av toaletter og 

septiktank må bestilles spesielt. Dette debiteres ekstra etter medgått arbeidstid. 

 

NB: TØMMING AV SEPTIKTANK MÅ UTFØRES FØR BÅTEN GÅR I OPPLAG, 

SÅ VEL I BOBLEHAVN SOM PÅ LAND! 

 

➢ Eier bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt 

opplags- og tildekkingsmateriell. 

 

➢ Eier er selv ansvarlig for å holde båten ren for snø, uansett om vi utfører 

tildekkingen. Vi forbeholder oss likevel rett til å foreta snømåking for eiers regning 

dersom forholdene gjør det påkrevet og vi har kapasitet til slikt arbeid. 

 

➢ Sørg for lett tilgang til hovedstrømbryter og batterier. 

 

➢ Eier må selv sørge for å holde båt, motor og demontert drev som lagres hos oss 

forsikret! 

 

➢ La-Sa har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller 

ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter, vind, nedbør, 

flom og liknende. Det svares heller ikke for frostskade i boblehavnen som skyldes 

boblehavnens naturlige kapasitetsbegrensninger. 

 

Motorkonservering:    Se vedlagte skjema/prisliste. 

 

Vinterservice på drev:   Se vedlagte skjema/prisliste. 

 

Batterilagring/lading:  Omfatter ut- og innmontering i båt, lading 2  

ganger gjennom vinteren. 

Batterilading ombord omfatter 2 ladinger. 

Sørg for lett tilgang til hovedstrømbryter og 

batterier. 
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