
 

 

Stockholm den 16 juni 2014 

 

Gratis sjökort till sommarens båtentusiaster  

Båtsäsongen går på högvarv. Sökningar på båttillbehör har ökat med över 50 procent på 
eniro.se den senaste månaden. Lagom till midsommar och båtsemestern lanserar nu Eniro 
en helt ny app På Sjön för mobilen och surfplatten. Appen är dessutom kopplad till Eniros 
lokala söktjänst vilket gör att du enkelt kan söka efter företag, personer, platser och 
produkter.   

På appens digitala sjökort kan du se gästhamnarna och naturhamnarna som intressanta platser 
s k points-of-interest, precis som i en vanlig Enirosökning. När du klickar på en specifik 
gästhamn får du tillgång till all nödvändig information på hamnens profilsida.   
 
Du kan också till exempel söka efter bränsle, färskvatten, varv och sjökrogar.  Ytterligare en 
funktion är att du kan se var närmaste hamn, båtmack eller restaurang ligger utifrån din egen 
position.   
 
Vidare har vädertjänsten i appen förbättrats. En man-över-bord-funktion, satellitbilder och 
möjlighet att dela på Facebook är också nytt.  På din skärm kan olika bilder visas samtidigt som 
sjökort, satellitbild och navigationsuppgifter. 
 
Det finns även en betalversion där sjökorten kan sparas i mobilen eller surfplattan, vilket 
innebär att det går att navigera även utan internetuppkoppling. Betalversionen innehåller fler 
navigationsfunktioner som till exempel logg och ruttplanering samt fart- kurs- och trippmätare. 
Du kan också välja vilka sjökortsområden och rutter du vill spara.    

Sjökorten täcker hela den svenska kusten samt Gotland, Öland, Vänern, Vättern, Mälaren och 
Hjälmaren. Dessutom ingår det norska sjökort. 

Den nya appen finns både för iOS och Android samt fungerar både på mobilen och surfplatten. 

Android finns tillgänglig till Midsommar och iOS går att ladda ned redan nu. Apparna kan laddas 
ned på följande sätt: 
(iOS) https://itunes.apple.com/no/app/pa-sjon-hd/id444222894?mt=8 
(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eniro.nauticalar&hl=sv 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Mattias Wedar, Chef produktutveckling och marknadsföring Eniro, Tel: 070 555 22 16 
Christer Lundin, Kommunikationschef Eniro, Tel: 072 888 18 16 

 
Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 800 anställda och är noterat på 
Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat 
före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från 
multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro påwww.enirogroup.com  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fno%2Fapp%2Fpa-sjon-hd%2Fid444222894%3Fmt%3D8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFiotJXUEVRYuXcDyU8nBJQc_Y-A
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eniro.nauticalar&hl=sv
http://www.enirogroup.com/

