HEJ ALLA SEGLARE,
Jag vill med detta brev berätta lite om det senaste kring Dream Yacht Charter, världens största charteroperatör med mer än 1 000 båtar i egen drift på våra 50 baser i hela v ärlden. Från
Tahiti i Söderhavet till Tortola i Västindien.
Det går bra för Dream Yacht Charter, verksamheten växter stadig med god lönsamhet samtidigt som nya seglingsområden läggs till. Det svenska dotterbolaget ansvarar för försäljning
och marknadsföring i hela Skandinavien av seglingsresor och försäljning av charterbåtar.

CABIN CHARTER – BOKA EN HYTT PÅ EN AV VÅRA STORA LYXIGA KATAMARANER
Vi kallar det segelkryssning – du bokar en hytt med eget WC/dusch, A/C och all mat och service inkluderad. Vår skeppare och kock ser till så att du får en stor seglingsupplevelse, med
dagliga stopp i paradisvikar och utsökt mat serverad ombord. Välj mellan 16 t ropiska destinationer i Medelhavet, Västindien, Indiska Oceanen, Asien och Söderhavet.

CREWED CHARTER – EGEN EXKLUSIV BÅT MED FULL BESÄTTNING OMBORD
Vi har mer än 30 stora katamaraner med plats för 8-12 gäster samt 2-3 mans b
 esättning. Ni
hyr båten så länge ni vill och lägger upp seglingen, maten och servicen enligt era personliga
önskemål. Givetvis kan ni själva stå till rors och vara delaktiga eller så väljer ni bara att bara
njuta och koppla av.

BAREBOAT CHARTER – HYR EGEN BÅT OCH SEGLA SJÄLV
Vår flotta förnyas med ca 200 båtar om året, så du kan alltid välja de senaste modellerna och
nyaste båtarna när du seglar med oss. Med 50 baser i hela världen vågar vi lova att vi har det
största utbudet i de mest populära seglingsområdena som Kroatien och Grekland i Medel
havet eller Tortola och Grenadinerna i Västindien. För dig som söker något utanför det vanliga
har vi många andra spännande alternativ som t.ex. Korsika eller Nya Kaledonien.

BOKA ONLINE – ELLER KONTAKTA OSS FÖR PERSONLIGT FÖRSLAG
Du kan alltid välja seglingsområde och båt på vår hemsida och få ett prisförslag eller boka och
betala on-line, om du inte väljer att ringa eller maila oss. Vi har 40 års personlig erfarenhet
av segling i hela världen och delar gärna med oss med ovärderliga råd och tips. Om du vill så
bokar vi gärna flyg, hotell och andra researrangemang och ser till så att alla delar fungerar
när du skall ge dig ut på nästa drömsegling.
Kontakta oss idag för ett personligt förslag, 042-37 40 00 eller www.dreamyachtcharter.nu
Terese Olsson terese@dreamyachtcharter.com
Linda Addario linda@dreamyachtcharter.com
Lars Linderot lars@dreamyachtcharter.com
Läs mer på nästa sida om DREAM YACHT OWNERSHIP >

DREAM YACHT OWNERSHIP – DET SMARTASTE BÅTÄGANDET
Över 1 000 båtägare har köpt charterbåt av Dream Yacht Charter som står för drift, underhåll och uthyrning av deras båtar. Vi säljer ca 200 nya båtar varje år – en av dessa kan bli din
redan nu i sommar!
• Du väljer vilken båt, fabrikat, storlek etc. som du vill ha och var du vill ha din båt;
i Medelhavet, Västindien eller annat område. Vi har alltid båtar för omgående leverans,
då vi har en stor orderstock på de ledande varven.
• Du väljer ett av våra fyra Ownership Program, med eller utan finansiering och med en
avtalstid på 5-7 år. Välj mellan avtal med fast garanterad eller rörlig månadsintäkt eller
avtal med kontant betalning från endast 35% av båtens pris.
• Vi betalar alla drifts- och underhållskostnader för din båt under hela avtalstiden, du får
inte en enda faktura av oss, allt ingår (gäller ej Dream Performance). Du behöver alltså inte
tänka på din båt mer än när du själv utnyttjar den.
• Vi sköter marknadsföring och uthyrning av din båt och du får varje år segla 8-12 veckor
utan hyreskostnad, beroende på program. Du kan alltid utnyttja dina veckor, inte bara
i din egen båt, utan även segla en motsvarande båt i någon av våra baser i hela världen.

NYHET – DREAM EASY med BUYBACK OPTION
Vi erbjuder ett helt nytt alternativ för dig som funderar på att köpa en ny segelbåt genom oss
men är osäker om vad som händer i slutet av avtalet. Vi erbjuder oss att köpa tillbaka båten till
ett fast avtalat pris. Din kontantinsats i detta program är endast 35% med 25% restvärde som
du betalar i slutet av avtalet, dvs totalt 60% av båtens totala pris. Om du inte vill behålla båten
och utnyttjar återköpsoptionen (10%) så blir din totalkostnad istället 35% -10% = 25% av båtens
pris. Under avtalstiden, 60-66 månader, har du inga driftskostnader och kan dessutom segla
upp till 8 veckor per år i någon av våra baser i hela världen.
Gäller endast 2016-17 års segelbåtar och vissa katamaraner, dessutom erbjuder vi
10-15% mässrabatt på båtens pris.

Vi har sålt charterbåtar till många skandinaviska kunder under mer än 35 år och hoppas
att du kontaktar oss för ett första samtal där
vi gärna berättar mer om alternativen. För oss
är det viktigaste att arbeta seriöst och att
hjälpa dig med hela affären från offert tills
avtalet löper ut om 5-6 år.
Läs mer i våra broschyrer och på vår hemsida:
www.dreamyachtcharter.nu
RENATO HULJEV
070-738 18 24
renato@croatiayachtclub.se

Välkommen ombord!
Dream Yacht Charter

LARS LINDEROT
042-37 40 01, 0709-400 266
lars@dreamyachtcharter.com

