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Nu gör Agapi båtlivet tryggare och enklare
Tillsammans med Sjöassistans har Agapi
skapat en unik lösning för alla Agapiägare.
Trygghet ännu enklare nu i Agapis egen
app.
Alla Agapibåtar levereras med en iPadlösning där navigation, underhållning och
säkerhetsinformation finns samlat.
En tydlig och enkel flik leder den som är i
behov av assistans direkt till ett assistansnummer och användbar information, 24h
per dygn året runt inklusive bogseringsservice över hela Sverige.

’Vi jobbar konstant alltid ligga ett steg före. Ta bra idéer och utveckla dem ännu mer. Båtägande ska handla om att åka båt och uppleva friheten med båtlivet. Det trista ska man
försöka planera bort.’ Säger Peder Asplund, VD för Agapi.
’Att kunna få snabb och kunnig hjälp när båten blir obrukbar tror vi är väldigt viktigt för
dagens båtägare. Vi ser därför assistanstjänsten som den bästa utrustningen man kan ha
ombord. Agapis integrering av assistansinformationen i sin app gör att den alltid är lättillgänglig om oturen skulle vara framme.’ Säger Anders Willix, VD för NMSS

Sjöassistans
Sjöassistans ägs av Nordic Maritime Services Stockholm AB (NMSS) och ingår sedan 2003 tillsammans med en rad
andra företag med marin anknytning i Viamaregruppen. Sjöassistans’ medarbetare är välutbildade, erfarna och har hög
nautisk kompetens med Fartygsbefäl klass VIII eller motsvarande. Alla ordinarie operatörer har dessutom CSOC (Coast
Station Operators Certificate). Sjöassistans’ viktigaste resurs utgörs av ett nätverk med ca 1000 assistansskeppare,
tjänstgörande på runt 650 assistansbåtar. Vi samarbetar även med över 150 varv och marinor runt våra kuster. Insatserna
leds från vår moderna trafikcentral som är samlokaliserad med Sveriges enda kustradiostation, Stockholmradio, med en
räckvidd som omfattar större delen av de nordiska kuststräckorna och farvattnen.

Agapi Boating
Agapi Boating AB är ett privatägt företag som grundades 2006. Alejandra Levinas Asplund och Peder Asplund är grundare och drivande kraft bakom satsningen, inspirerad av sina egna insikter om att båtlivet kan vara enklare och roligare.
I styrelsen och bland övriga delägare märks en rad kända profiler inom både båtvärlden och svenskt näringsliv. Agapis
vision är att skapa en helt ny typ av båtliv med fokus på frihet, enkelhet och miljövänlighet. Detta görs genom att utmana
det traditionella tänkande kring båtdesign, tillverkning och de traditionella sätten att äga en båt. Sedan lanseringen av vår
första båt, har vi fått sätta en ny kurs i båtlivet. Under 2010 Agapi Boating delades ”Rookie of the Year” och år 2013 vår
Agapi 750 har fått priset ”Årets Motorbåt - Folkets val”.
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