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Första SELVA FLAGSHIP STORE med BÅTAKUTEN AB, stark
partner på Västsvenska båt- och motormarknaden
Europas största utombordartillverkare, SELVA Marine, ingår samarbete som stärker deras position på
den västsvenska båt- och motormarknaden. BÅTAKUTEN AB blir SELVA FLAGSHIP STORE som avser
försäljning av SELVA Marines fulla program av utombordare från 2,5 hk till 150 hk och ett spännande
program av gummibåtar och RIB-båtar. I programmet ingår KARNIC BOATS ett stort utbud av båtar
med förmonterade SELVA motorer.
Efter 50 år av framgång i branschen, med en ständig observans
för kvalitet och den tekniska utvecklingen, är Selva S.p.A. en
ledare på den europeiska nautiska marknaden. SELVA Marine
har inte bara kraftfulla utombordare i sin portfolio utan även
flera välkända modeller av ribb-, gummi- och glasfiberbåtar.
BÅTAKUTEN AB är beläget på Ringön i Göteborg och alldeles i
kanten av älven ligger deras anläggning. Ett av regionens allra
bästa företag med ett utomordentligt renommé. I detta ingår
fullservice för både motor- och segelbåtar, reparationer och
renoveringar, vinterförvaring, ambulerande jourservice för
kunder, upptagning och sjösättning – allt som bidrar till ett
bekymmersfritt båtägande.

Tomas Chrysander VD, Jörgen Andersson och PerOlof Bergdahl från Båtakuten AB och Kjell Hansson
från SELVA Marin

– Genom samarbetet med Båtakuten AB med deras renommé
och kundfokus kan vi erbjuda ett intressant nav för SELVA
produkter för våra slutkunder i västra Sverige. Vi ser detta som
en fantastisk början på ett djupare samarbete, säger Kjell
Hansson, ansvarig för Norden på SELVA Marine.
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Över 50 år av framgång med en ständig uppmärksamhet för kvaliteten och den tekniska utvecklingen
gör SELVA S.p.A. till en ledare på den europeiska nautiska marknaden.

