
YACHTSAGENT CHARTER MANAGEMENT

Helppo tapa henkkia unelmavene!

YachtsAgent Charter Management -ohjelma on nykyaikainen ja fiksu tapa rahoittaa veneen 
hankinta. Charter-vuokratuotto maksaa veneen käyttökulut ja tuottaa positiivista kassavirtaa, 
jolla voidaan maksaa veneen rahoitus. Vene voidaan hankkia verottomasti jopa 65 % -alennuksella 
verrattuna yksityisesti hankittavaan veneeseen, jonka hankinnassa pitää maksaa myös ALV.

Pituus: 13,99 metriä / Leveys: 7,96 metriä

ESIMERKKI:

Upea Lagoon 46 takaa täydellisen purjehdusnautinnon. 
Tähän tilavaan veneeseen yhdistyvät mielikuvat 
vapaudesta ja rohkeudesta sekä ennen kokematon 
mukavuus ja edistykselliset purjeratkaisut, jotka tekevät 
tästä veneestä ainutlaatuisen helpon hallita.  

HANKINTAHINTA:

Yksityiskäyttöön – 795 119 €
Vuokraveneeksi – 256 490 €

”Säästö” yli 65 %

Katamaraanit ovat erittäin suosittuja veneitä charter-
markkinoilla. Noin 80 % maailman charter-markkinoista 
sijaitsee Välimerellä, josta yli puolet on Kroatiassa.  
YachtsAgent  on valinnut parhaat kohteet Kroatiasta ja 
Välimereltä asiakkailleen.
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Hanki unelmiesi vene helposti!



YachtsAgent Charter Management -ohjelma on toiminut vuodesta 2002, jolloin yhtiömme 
perustettiin. Toimintamme lähti liikkeelle osakkaiden kolmesta omasta Lagoonista, jotka purjehtivat 
Charter Management -sopimuksella Mallorcalla. Tämän jälkeen olemme toimittaneet useita 
veneitä Espanjaan, Kroatiaan ja Kreikkaan. Kroatia on tällä hetkellä merkittävin kohdemaa, koska 
maa on maailman ykkönen charter-markkinoilla. Tarjoamme palveluitamme Kroatiassa kolmen eri 
vuokraamon kautta asiakkaan omien mieltymysten ja toiveiden täyttämiseksi. 

YACHTSAGENT CHARTER MANAGEMENT

YACHTSAGENT 
CHARTER MANAGEMENT -OHJELMA:

1. Veneiden hyvä ylläpito 

2. Hyvä tuotto 

3. Rahoitus

- Käytämme vain parhaita kumppaneita 
   ohjelmassamme. 

- Valikoimme tunnettuja charter-operaattoreita, 
   joiden avulla maksimoidaan veneen vuokratuotto.

- Järjestämme asiakkaille avaimet käteen leasing-
   sopimuksen hyvillä ehdoilla. 

Ohjelmassamme voit purjehtia omalla veneelläsi silloin kun haluat - oman aikataulusi mukaan.  Tämä on 
ainutlaatuinen etu, sillä muissa ohjelmissa on rajoituksia oman veneen käytölle. 
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YachtsAgent on Suomen johtava Yacht Ownership ohjelmia tarjoava yritys. Olemme toimittaneet 
veneitä Charter Management -ohjelmiin neljän eri charter-operaattorin fleetiin Kroatiassa ja 
Kreikassa. Meillä on omassa YachtsAgent fleetissä viisi Lagoonia Kroatiassa Splitin alueella. Tarjoamme 
yksinoikeudella myös Navigare Yacht Investment ohjelmia asiakkaillemme.  

YACHTSAGENT CHARTER MANAGEMENT

VALITSE OMA VENEESI 
YachtsAgent auttaa sinua valitsemaan sopivan veneen juuri sinun tarpeisiisi ja Charter Management -ohjelma 
mahdollistaa hankinnan pienellä investoinnilla.

Lagoon 40 – 480 824 € Lagoon 42 – 591 970 € Lagoon 46 – 795 119 €

155 104 €* 190 958 €* 256 490 €*

* Verollinen hankintahinta varusteltuna / Veroton hankintahinta varusteltuna, 40 % käsiraha
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YachtsAgent toimittaa Lagoon-katamaraanien lisäksi myös yksirunkoisia veneitä ja useita eri venemerkkejä. 
Veneen varustelu voidaan optimoida joko vuokratuoton tai oman käytön näkökulmasta. 

Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä, kuinka tehdään unelmastasi totta.



YACHTSAGENT CHARTER MANAGEMENT

YachtsAgent Fleet purjehtii Kroatiassa. YachtsAgent fleet kotisatama on lähellä Splitiä 
Rogoznicassa, Marina Frapassa. Satama on luksustasoa. Sieltä löytyy mm. uima-allas, kauppoja, 
useita ravintoloita, baareja ja hyvät veneilypalvelut. Tutustu toimintaamme vuokraamalla joku 
upeista veneistämme! YachtsAgent vuokraa oman fleetin Lagoon 42, 450 F, 46 ja 50 -purjeveneitä 
markkinahintoja edullisemmin.

Lähde purjehdusseikkailulle ja  
koe turkoosi meri Kroatiassa!

YACHTSAGENTIN VUOKRAVENEET KROATIASSA:
• Lagoon 50 Elegance / TwinJoy (2019) – 5+2 kajuuttaa 
• Lagoon 450F / Anja (2019) – 4+2 kajuuttaa
• Lagoon 42 / Alma-Sofia (2018) – 3+1 kajuuttaa
• Lagoon 42 / HappyKey (2020) – 4+2 kajuuttaa
• Lagoon 46 / Sofia (2022) – 4+2 kajuuttaa

YachtsAgent tarjoaa Kroatian ttasokkaimmat ja  
varustelluimmat katamaraanit käyttöönne.
Räätälöimme tarpeisiinne parhaiten sopivat vene- ja 
reittivaihtoehdot. Valitsemme myös parhaat kipparit ja hen-
kilökunnan toiveidenne mukaisesti.

Kerromme mielellämme lisää Charter Management -ohjelmastamme ja charter-purjehduksista.  
Ota yhteyttä! 
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