Centralt i Hemavan finns Trolltunets skoteruthyrning, mitt vid skoterleden!
Hyr du av oss bidrar du till Mervärde och stödjer den lokala utvecklingen på hela
destinationen med 10 kr per skoter och hel och halvdag.

Prislista 2019

Heldag
09:00-16:00

Halvdag
Ljusa kvällar!
09:00-12:00
17:00-20:00
13:00-16:00
Övriga
Sidewinder
1810 kr
2510 kr
3420 kr
4520 kr
5430 kr
6230 kr
+ 1200 kr
+ 1700 kr
1450 kr
1700 kr
575 kr
710 kr
480 kr/ 200 kr Halvdag (olika modeller)
450 kr/ Halvdag

Heldag
Wenture MP
1 Dag
1610 kr
2 Dagar
2920 kr
3 Dagar
4030 kr
Fler dagar
+ 800 kr
Halvdag
1260 kr
Timme (drop-in)
510 kr
Pulka 2 sits
700 kr/ 400 kr Heldag
Pulka 4 sits
850 kr/ Heldag
Packpulka
250 kr
Milkostnad 45 kr/ mil inkl. bränsle – vi tankar upp/ 10 kr/ mil – tanka själv, full tank tillbaka
Bärgning eller hjälp vid fast körning 450 kr/ h
Tillbehör & utrustning finns att hyra på plats.
Halv- & heldagshyran inkluderar hjälm.
Bokningsregler
Vid förbokning tar vi inget förskott. Vid avbokning från 10 dagar innan eller ej
uthämtadmaskin fakturerar vi 100% av totala summan. Vid gruppbokning gäller VISTA:s avbokningsregler Om
kunden håller med eget bränsle efter första tank blir milkostnaden 10 kr/ mil inkl olja.Minimiålder 18 år och
giltigt skoterbevis. Självrisk 15 000 kr Wenture, 20 000 kr Seidewinder & Moutain och ska kunna betalas på
plats. Under 18 år i målsmans sällskap. Vid skada på skoter ska självrisk eller faktiska kostnaden betalas direkt
på plats. Efter 3 dagar fås rabatt.

Vem får köra snöskoter?
För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen
ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis
för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009.
Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är
utfärdat första gången före 1/1 2000. På snoskoterradet.se finns mer information vad som gäller för utländska
förare.Varje förare ansvarar för vart man få och inte får köra.

998 kubik/ 204 hk
Yamaha Sidewinder
B-TX SE
4-takt 153``/ 44
Finns med dubbeldyna

1049 kubik/ 130 hk
Yamha SRViper M-TX
(moutain)
4-takt 153” / 66

496 kubik/ 80 hk
Yamaha Venture MP
4-takt motor 5 st

TROLLTUNET AB, Kvarnstensvägen 1, S-920 66 Hemavan
Tfn +46 (0)954 305 00, Fax +46 (0)954 304 42
E-mail: info@hemavan.com Hemsida: www.hemavan.com

Alla behöver bidra till skoterleder och underhåll

Dagkort 100 kr
Helgkort 200 kr
Veckokort 200 kr
Säsongskort 500 kr
Olika sätt att betala






Lätt och smidigt online www.hemavantarnaby.se
Kontant eller med kort på Hemavan Tärnaby Turistbyrå & Trolltunet
Utlandsbetalning
IBAN SE7980000842029145082161
BIC/Swift: SWEDSESS
Adress till vår bank: Swedbank AB, Skolgatan 16C, 923 31 Storuman
Swish 123 179 34 13 Kartan och märket hämtas sedan upp på något av följande ställen: Bayhill Kiosk,
Trolltunet, Hemavans Fjällcenter, Frendo, Tärnaby Fjällhotell, Tärnafjällens Bageri, HT Turistbyrå,
Tärna Samservice, Tärna Vilt, Joeströms Livs eller Gränslöst Köpcentrum. Visa upp kvitto i mobilen.

Information om Mervärde
Varför ska jag bidra?
Vi tror att vi delar kärleken till vår fjällvärld och allt vad den erbjuder, med dig som
är gäst här, och att du vill fortsätta besöka oss om och om igen. Genom att betala
Mervärde
så stödjer du den lokala utvecklingen på hela destinationen. Tillsammans gör vi
Hemavan
Tärnaby bättre!
Till vad går pengarna?
Tänkbara insatser som Mervärde Hemavan Tärnaby helt eller delvis kan finansiera
kan till exempel vara transporter inom destinationen, nya evenemang, närleder, eller
att förstärka och förbättra viktiga reseanledningar. Visit Hemavan Tärnaby ansvarar
för mervärdet, och beslutar tillsammans med mervärdesföretagen hur pengarna ska
förvaltas och fördelas.
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