
Bør du kjøpe brukt eller ny båt? 

Du har funnet ut hvilken båttype og motorstørrelse du ønsker deg. Men bør du velge 
en eldre brukt båt eller kjøpe helt ny fra forhandler?  

Mange fordeler med å velge ny båt 
Først og fremst gir det en god følelse å kjøpe helt ny båt. Du kan utstyre båten med akkurat 
det utstyret som passer deg og dine behov, og du er første eier uten bekymringer for hva 
tidligere eiere kan ha gjort med båten. En ny båt har ingen historie enda, for det er du som 
vil skrive den.  

I tillegg til å få en båt med det siste innen design og teknologi, betyr ny båt trygghet ved at 
du er beskyttet mot uforutsette kostnader med garanti. Samtidig er nye båtmotorer snille mot 
miljøet og byr på rekordlavt forbruk. Det sparer deg for store driftskostnader.  



Risikoen ved kjøp av brukt båt  
 
Hvis du er i markedet for båt er det naturlig å vurdere å handle brukt. Tidligere eiere har tatt 
en del av verditapet og du kan ofte få en større båt for de samme pengene.  
 
Å kjøpe brukt vil imidlertid alltid by på risiko da du ikke med sikkerhet kan vite hvordan båten 
er brukt tidligere. Du må derfor ta selgeren på ordet når det kommer til opplysninger om 
bruksmønster, tidligere skader, reparasjoner og vedlikehold. 
 
Som oftest hvis et problem oppstår med båten er det ingen som har kunnet forutsett det, 
verken du eller tidligere eier. Men hvis problemet oppstår når du eier den er det du som vil 
være nødt til å ta kostnaden.  
 
Enten det gjelder det elektriske, motor eller annet utstyr på en brukt båt, er realiteten at du vil 
være nødt til å bytte ut deler på en brukt båt tidligere enn på en ny båt. En motor som svikter 
utenfor garantitiden kan for eksempel bli en stor og kjedelig kostnad å måtte ta hvis du ikke 
har planlagt for det.  
 

Ny båt er trygt og forutsigbart  

 
 
 
Garanti er en stor økonomisk trygghet som er viktig å ta med i vurderingen dersom valget 
står mellom brukt eller ny båt.  
 



En tur på sjøen handler om å kose seg på vannet med venner og familie. Da er det siste du 
ønsker å bekymre deg for hva som vil skje dersom noe skulle gå galt med båt eller motor.  
 
Ved kjøp av ny båt og motor har du trygghet i form av garanti fra forhandler og produsent. I 
tillegg er du som kjøper ny båt beskyttet av forbrukerkjøpsloven dersom uhellet skulle være 
ute.  
 
Det er en befriende følelse å kunne gi full gass uten å bekymre seg for hvordan båt og motor 
kan ha vært brukt og vedlikeholdt tidligere. 

 
 
Smarte løsninger og bedre plassutnyttelse  

 
 
Utviklingen innen båtdesign går raskt og det er en evig kamp mellom produsentene om å 
tilby de mest innovative og praktiske løsningene om bord.  
 
I en ny båt vil du få det siste innen kreative og brukervennlige løsninger. I tillegg til gode og 
funksjonelle løsninger betyr ofte nytt design en bedre plassutnyttelse.  
 
Hvis valget ditt står mellom en ny båt eller en to fot lenger brukt båt, vil du kunne bli 
overrasket over hvor god plassutnyttelse det er i den nye båten i forhold til den eldre 
modellen.  



Skreddersy båten etter dine ønsker og behov 

 
 
Noe av det beste med å kjøpe ny båt er å kunne velge akkurat det utstyret du ønsker deg og 
som passer dine behov. Enten du skal kjøpe robust fiskebåt eller komfortabel daycruiser har 
du mulighet til å tilpasse båten akkurat slik du ønsker.  
 
I tillegg til at nye båter har mer moderne standardutstyr enn tidligere, har du hos de fleste 
produsenter store valgmuligheter når det kommer til ekstrautstyr og skreddersydde 
utstyrspakker.  



Miljøvennlige og drivstoff-besparende motorer 

 
 
Økt fokus på miljø og moderne utslippskrav har ført til at båtmotor-produsentene har utviklet 
ny, miljøvennlig motorteknologi. Ved å kjøpe en ny båt med ny motor får du en miljøvennlig 
motor som sparer deg for drivstoff-kostnader og vedlikehold. 

Ny båt betyr problemfritt båtliv  
Selv om en ny båt er dyrere i innkjøp vil den gi deg et forutsigbart og trygt eierskap med 
lavere kostnader tilknyttet forbruk og vedlikehold. Du kan tilpasse båten med utstyret du 
ønsker deg og samtidig nyte godt av det siste innen design, teknologi og smarte løsninger.  
 
Vi ønsker deg lykke til på båt-jakten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


