
Båtkjøp med 
fordeler

Dream Yacht Charter er et veletablert selskap 
som driver med salg og utleie av seilbåter i 
store deler av verden. Nå er de også i Norge. 

W-Yacht i Stavanger kan tilby 1200 seilbåter og katama-
raner som kan leies på mer enn 50 destinasjoner. Det 
betyr at man kan leie båt fra Dream Yacht Charters 
base i Stavanger, alternativt leie båt på en av de andre 
destinasjonene rundt om i verden. 
Et alternativ er å kjøpe en båt gjennom Yacht 
Management. Du kjøper da seilbåt til økonomisk 
gunstige betingelser. I tillegg kan du leie tilsvarende båt 
som du har kjøpt i opptil åtte uker på valgfri base rundt 
om i verden. Det eneste du da betaler er reiseutgiftene 
til den aktuelle destinasjonen.
– Dette er en unik mulighet for å eie en seilbåt, 
samtidig som du får mulighet til å seile i fantastiske 
farvann rundt om i verden, sier Paul Vidvei Worre i 
W-Yacht.

Tjen penger på båTen din
Når du kjøper seilbåt gjennom et av Yacht 
Management-programmene kan du slippe unna med 
nesten halvparten av den totale kjøpesummen. Senest 
etter fem år er båten hundre prosent i ditt eierskap. 
Din båt vil være plassert i en base for eksempel i 
Kroatia. Du vil da ha tilgang til din båt, alternativt kan 
du i opptil åtte uker ha fri tilgang til tilsvarende stør-
relse båt på alle Dream Yacht Charter-baser verden 
rundt.
Gjennom Yacht Management kan du velge «Dream 
Perfomance»-program. Da vil du eie båten fra første 
dag og bestemme hvor mye du vil bruke båten selv. I 
dette programmet vil du da kunne tjene penger på å 
leie ut båten.

Mye å spare
Når man kjøper ny båt heter det seg at det årlig må 
beregnes om lag 10–20 prosent av kjøpesummen til 
vedlikehold og andre utgifter. Vi har alternativet for 
deg som ønsker å betale betydelig mindre for ny båt og 
samtidig slippe utgiftene. Gjennom Dream Yacht 
Charters Yacht Management-program vil du kun betale 
fra 55 prosent av kjøpesummen og slippe utgiftene. I 
alt er det seks forskjellige Yacht Management-
programmer. Til høyre kan du se fire av de mest popu-
lære programmene som tilbys:

dream yacht Charter norway med ny base i stavanger.

Kjøp av seilbåt 
gjennom Dream Yacht 
Charter kan spare deg 

penger og gi tilgang 
til seilopplevelser over 
store deler av verden. Dream EASY

•	Betal	35	%	ved	programstart	og	25	%	ved	
programslutt

•	 Ingen	kostnader	og	ingen	inntekter
•	100	%	eierskap	ved	programslutt
•	Opp	til	8	uker	årlig	bruk	av	tilsvarende	båt
•	Tilgang	til	51+	baser	over	hele	verden

Dream PARTNERSHIP
•	Betal	55	%	ved	programstart
•	 Ingen	kostnader	og	inntekter	
•	100	%	eierskap	ved	programslutt
•	Opp	til	12	uker	bruk	av	tilsvarende	båt
•	Tilgang	til	51+	baser	over	hele	verden

Dream GUARANTEED INCOME
•	Betal	100	%	ved	programstart
•	 Ingen	kostnader
•	Opp	til	15	%	avkastning
•	100	%	eierskap	fra	start
•	Opp	til	12	uker	bruk	av	tilsvarende	båt
•	Tilgang	til	51+	baser	over	hele	verden

Dream PERFORMANCE
•	Betal	100	%	ved	programstart
•	Motta	65	%	av	leieinntektene
•	Ansvarlig	for	kostnader
•	Ubegrenset	bruk
•	Kvalifiserer	for	store	skattefordeler

dreamyachtcharternorway.com




