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SunnyBoats (SB) on vuonna 2008 perustettu veneilyalan yritys, 
jonka tavoitteena on tarjota kaikille vesillä liikkuville erilaisia ja 
taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja veneharrastuksen toteut-
tamiseen. SB on Naantalilainen yritys, joka toimii koko eteläi-
sessä Suomessa tulevaisuudessa niin merellä kuin järvillä.

SunnyBoatsin ideana on yhdistää veneet ja veneilijät. Vain harvat 
veneiden omistajat käyttävät ”aarrettaan” jokaisena kesäviikko-
na. Moni tuskailee veneensä pieniä käyttötunteja kesän aikana. 
Me autamme veneen omistajaa muuttamaan vapaat viikot rahaksi 
vuokraamalla veneen eteenpäin. Haluttaessa omistajalle jää vain 
veneen vakuuttaminen, katsastaminen vuokrauskäyttöön sopi-
vaksi ja tietenkin tilinumeron lähettäminen SunnyBoatsille. Me 
etsimme sopivan vuokralaisen, teemme paperityöt ja pyrimme 
minimoimaan kaikki vuokraamiseen liittyvät riskit. 

SunnyBoatsin toiminta perustuu laadukkaaseen tekemiseen. 
Tästä eivät pääse nauttimaan ainoastaan venettään vuokraa-
vat vaan tietenkin myös venettä tarvitsevat. Internet-sivumme 
tarjoavat kätevän ja ainutlaatuisen hakukoneen, jonka avulla  
venettä vuokraavat voivat valita itselleen mieluisan veneen  
sopivalle  ajankohdelle. www.sunnyboats.fi tulee takuulla  
tutuksi osoitteeksi merellistä lomaa suunnitteleville.

VIISAS 
VUOKRAA VENEENSÄ?

Viikkovuokrauksen lisäksi SB vuokraa omistamiaan erittäin 
laadukkaita avoveneitä. Veneet soveltuvat mainiosti perheen tai 
pienen porukan päiväretkelle, kalaporukalle tai vaikkapa mökki-
läisen väliaikaiseksi yhteysveneeksi. 

SunnyBoatsin toiminnasta pääsevät hyötymään myös yritykset, 
joille tarjoamme mukavasti erilaisen kokouspaketin. Miltä tuntuisi 
pitää seuraava team-kokous Naantalin kauniissa rannassa Hotelli 
Amandiksessa. Viihtyisän hotellin edessä kelluvat SB:n uudet Silver 
Fox -veneet, joiden rajaton käyttö kuuluu edulliseen pakettihintaan. 
Onnistuneen kokouksen saataisi kruunata vaikkapa retki
aurinkoiselle Airistolle.

Mikset sinä tai yrityksesi vuokraisi venettäsi ensi kesänä
SunnyBoatsin kautta?

lAAdUKAS  AVOVENE 
VAIKKA pÄIVÄKSI

lAItA VENEESI tUOttAmAAN?

tÄYdEllINEN pÄIVÄ 
pERHEEN,  YStÄVIEN,
tAI  tYÖpORUKAN 
pARISSA. 
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SunnyBoats vuokraa erilaisia purje- ja moottoriveneitä kesäviikoiksi 
käyttöösi. Veneet soveltuvat pidemmälle lomamatkalle,
viikon saaristoretkelle tai vaikkapa väliaikaiseksi mökki- tai 
yhteysveneeksi.

Useimmat vuokrattavista veneistä ovat yksityisten omistamia. Siksi vuokra-
hinnat ovat erittäin kohtuullisia ja veneet siistejä ja hyvin varusteltuja. Kaikki 
veneet on vakuutettu ja katsastettu vuokrakäyttöön sopiviksi. Vuokraveneet 
ovat uudehkoja tai muutoin persoonallisia ja kiinnostavia yksilöitä.

Miksi et vuokraisi venettä 
SunnyBoatsilta ensi kesänä ?

Veneen vuokraaminen on aina omistamista 
edullisempaa. 

Yleensä omistetun veneen arvo  laskee. 
Vuokraamalla vältät nämäkin kulut. 

Vuokraveneestä et joudu  
maksamaan kalliita vakuutus-, 
laina- ja ylläpitokuluja.

Vuokraamalla voit tutustua erilaisiin ja  
erimerkkisiin veneisiin.

Vuokravene ei vaadi sinulta talvisäilytyksen ja
huoltotöiden vaivaa
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LAAdUKAS jA TURVALLINEN 
AVOVENE OMAAN KÄYTTööN.
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SunnyBoats vuokraa täydellisesti varusteltuja Silver-Fox veneitä  merelle haluaville. 

Veneet ovat helppokäyttöisiä ja soveltuvat 1-5 hengelle.

Veneiden kotisatama on Naantalissa, mutta niiden siirtäminen muuallekkaan ei ole ongelma.

MILTÄ KUULOSTAISI :
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Päiväretki Vepsään tai Seilin saareen..•	
Erilainen ulkoilupäivä lasten kanssa..•	
Huoltoveneeksi kesätapahtumiin..•	
Vesihiihtämään..•	
Mökkiveneeksi..•	
Hengen kohotusta kokouksen yhteyteen..•	
Kalastamaan Airistolle..•	



Veneilykauden aikana harvemmalla meistä on mahdollisuus käyttää venettään jokaisena viikkona.
Viisaampaa on hyödyntää joutoviikot vuokraamalla vene eteenpäin SunnyBoatsin toimesta.

Vuokrattavat viikot antavat sinulle tuottoa, jolla voit helposti kattaa veneesi käyttö,- huolto ja muut kulut. 
Parhaimmillaan voit maksaa venelainasi pois vuokratuotolla tai viettää erilaisen kesän vaikkapa Välimerellä purjehtien.

Veneen vuokraaminen SunnyBoatsin kautta on vaivatonta ja helppoa. Päätät vain vuokrattavista viikoista ja huolehdit, 
että vene on vuokrauskelpoinen vakuutusten ja katsastusten osalta. SunnyBoats hankkii sinulle sopivan vuokralaisen,
jonka profiilin voit itse määritellä. SunnyBoats huolehtii halutessasi kaikista käytännön asioista.

OMA VENE KANNATTAA  
ANTAA SUNNYBOATSIN 
VUOKRATTAVAKSI
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MIKSI OMA VENE KANNATTAA 
ANTAA  SUNNYBOATSIN 
VUOKRATTAVAKSI?

vene tuottaa rahaa laiturissa ”makaamisen” sijaan 

tuotolla voit maksaa:
telakointikulut1. 
vakuutukset2. 
viettää erilaisen kesän3. 
hankkia rahat talven lomamatkaan4. 

SunnyBoats huolehtii mainonnasta ja 
kaikista vuokraamiseen liittyvistä asioista
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