
Utrustningslista  Jeanneau 36i -2008 

  

Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva 

båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  

Niklas Lindgren  

Email: niklas.lindgren@batagent.se, +46-(0)709 505989.  

 

Båttyp 

Levererad 

Serienr. 

Motor 

Jeanneau Sun Odyssey 36i  

Febr 2008, sjösatt maj 2008 

5070 

Yanmar 3YM30 29 HK Använd: ca. 290 tim 

 

  

HISTORIA 

Båten köptes ny och sjösattes i maj 2008. Den utrustades direkt med högkvalitativa segel 

från Lind Segel i Helsingborg samt övrig utrustning för optimal och säker segling. Syftet var 

att få en båt med bästa tänkbara förutsättningar för bra seglingsprestanda. Exempelvis valdes 

tysk skotning samt en 110% försegel skotat på taket med större vinschar än standard. Under 

2011 köptes en 95m2 genaker. Båten har en GORI 3-bladig folding propeller samt Dynema 

fall i stor och försegel. 

Ett annat syfte var att få en bekväm båt att bo och sova i. Exempel på detta är att dubbelkojen 

i aktern har en 15 cm spiralmadrass med 7cm bäddmadrass. Det finns också mikrougn, 

värmare, heltäckande båtkapell över sittbrunnen. 

På navigationssidan finns också Autopilot, GPS, och trimätare, allt av fabrikat Raymarin. 

Båten har till största delen seglats av två personer kring Öresundsområdet. Båten är mycket 

välvårdad och har inte kappseglats. 

 

Utvändig specifikation 

 Rostfritt peke med fäste för genaker med tre utdragbara stegar 

 Teakbord med rostfri bordställning 

 2 st större Harken 40 vinschar på tak (standard är Harken 32) 

 Maximerad större ratt (140 cm)  

 Teak i sittbrunn 

 Elektriskt ankarspel i fören med rostfritt 15 kg ankare  

 Gori 3-bladig foldingpropeller 

 Förtöjningspollare mitt i båten, springknapar 

 Stor instrumentpanel (POD) C80 GPS, tri-mätare, autopilot 

 Raymarine autopilot 3002 som drivs på roderstock 

 Utvändig dusch i akter 

 Myggnät& mörkerläggning på 4 skylights 

 Låsbara Harken Clam Cleats för storskot (används vid genakersegling) 

 All dokumentation 

 

Kapell [Kapell & Annat] 

 Sprayhood 

http://www.batagent.se/
http://www.batagent.se/


 Komplett sittbrunstäckning för hela sittbrunnen  

 Kapell över ratt och instrumentpanel. [2015] 

 

Övrigt 

 Extra ankare 10 kg med blylina (aldrig använd) 

 Ny windex [2016)]   

 6 stora fendrar och förtöjningstampar: 4 st varav 2 med gummifjäder 

 Gasflaska för spis 

 Rostfri flaggstång 

 25m landströmskabel (hög kvalitet) 

 Tillbehör för att sänka bord till extra sovplats i salong 

 Tillbehör för att utöka bordstorlek i salong  

 Skyddsmatta för nedgång 

 Formsydd trämatta i toalett 

 Rostfria högkvalitativa hänglås med lika låsning 

 

Segel 

 Storsegel i laminatduk med 5 lattor och cunningham samt 2 singel-rev i bom. Seglet 

är sytt med maximerad akterrunda. Laminatförsegel 110% som skotas på taket. [Lind 

Segel, Helsingborg]. Dynema fallinor 

 Komplett Lazy-bag system  

 Genaker ca 95m2 med komplett fall,- och skotutrustning levererad med strumpa för 

enkel segelsättning. Låsbara brytblock (Harken) för skotning via huvudvinschar 

 Låsbara Harken Clam Cleats för storskot (används vid genakersegling) 

 Tysk skotning, vilket innebär att storseglet skotas på de två aktre vinscharna. Harken 

kullagrade brytblock. 

 Akterstagsträckare 

 

Invändigt 

 Larmsystem med uppringare (ger normalt lägre försäkringskostnad) 

 Wabasto 3500 diselvärmare 

 Spiralmadrass 15 cm i akterkoj med 7 cm bäddmadrass  

 Radio/CD spelare 

 Ny TV med DVD och ny mastantenn [2014] 

 Microvågsugn 

 VHF-radio, Raymarine 

 Formsytt överdragsskydd i förpik 

 3 brandsläckare 

 Bäddutrustning för salongsbord 

 Bordsbreddare för matbord i salong  

 

Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft möjlighet 

att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta men kan inte 

garanteras av Båtagent. På bilderna kan extrautrustning förekomma. Endast utrustning som 

är listad ovan ingår.  


