STANDAARD VOORZIEN VAN:

ROMP / BUITENZIJDE
• Anti-fouling
• Zwemplateau met RVS afwerkstrip
• Navigatieverlichting
• RVS Zwemtrap voorzien van teak treden
• RVS Kikker groot (4x)
• RVS Klapbare kikker (4x)
• RVS Boegstrip
• RVS Roer met roerlager en bronzen bus
• RVS Hak
• Teak hout op voordek en achterdek
• Ankerbak
• Buiskap met aanritsend achterzeil (incl. RVS frame)

INTERIEUR
• Massief Teak houten kuipvloer
• Massief Teak hout op motorkist en opstapdelen
• Ruime comfortabele zittingen met luxe kussens
• Armleuningen voorzien van RVS bekerhouders (6x)
• Opbergvakken onder de banken
• RVS Spoelbak met kraan, pomp en 40 liter watertank
• Koelkast Waeco 50 ltr. met vriesvakje
• Extra opbergkast in het keukenblok
• Corian marmer op de keukenblokken

KAJUIT
• Afsluitbare kajuit met 2 slaapplaatsen
• Kussenset in de kajuit
• Kajuitverlichting inbouw (2x)
• Chemisch toilet weggewerkt in midden van kajuit

TECHNIEK
• Flexibele koppeling
• Watergesmeerde schroefas
• 3- Blads Vetus schroef
• Brandstoftank 80 ltr
• Waterafscheider
• Groffilter
• Accu 70Ah onderhoudsvrij
• Zware kwaliteit motorisolatie
• Uitgebreid dashboard voorzien van:
6-Voudig schakelpaneel
Brandstofniveaumeter
Voltmeter
Toeren/urenteller
• 12 Volt aansluiting (stuurconsole)
• Hoofdstroomschakelaar
• Bilgepomp

MOTOR SPECIFICATIES
Standaarduitvoering met 33 pk 4 cilinder Vetus diesel
€
59.500,00
Standaarduitvoering met 52 pk 4 cilinder Vetus diesel
€
61.500,00
Standaarduitvoering met 140 pk 4 cilinder Vetus diesel (commonrail)* €
74.500,00
Standaarduitvoering met 170 pk 4 cilinder Vetus diesel (commonrail)* €
77.200,00
Standaarduitvoering met 190 pk 4 cilinder Vetus diesel (commonrail)* €
79.200,00
* Inclusief 220 Ltr. Brandstoftank, extra meters, dikkere schroefas, hydraulisch stuursysteem

EXTRA OPTIES:
• Boegschroef 35 kgf
• 2e Accu met diodebrug en 2e hoofdstroomschakelaar
• Meerprijs 80 ltr. Koelkast (i.p.v. 50ltr.)
• Zonnedek kussens / 2 pers. (voordek)
• Meerprijs Cabrioletkap met doorlopend hoge achtertent
(schuin achter vervalt)
• Windscherm met Rvs buizenframe)
• Biminitop (met Rvs buizenframe)
• LED-verlichting (4x) bij het keukenblok aangesloten
op het schakelpaneel
• LED-verlichting (4x) in de kuip aangesloten op het schakelpaneel
• LED-onderwaterverlichting Rvs (2x) aangesloten
op het schakelpaneel
• Docking Lights / Schijnwerper (Rvs inbouw)
• Radio met Ipod/USB aansluiting incl. afstandsbediening
en 2x speakers
• Dekdouche
• RVS uitlaat weggewerkt in het zwemplateau (2x)
• RVS handrailingen op achterdek (2x)
• Luxe kajuitdeur van Plexiglas met rvs gepolijste
omlijsting (i.p.v. Polyster)
• Ski oog Rvs
• Walstroom 220 Volt met acculader en 15 meter verlengsnoer
• Inbouwtoilet met vuilwatertank
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1.250,00

€
€

495,00
495,00
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795,00
550,00
950,00
350,00

€
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850,00
170,00
1.350,00
1.450,00

Verdere opties en motormogelijkheden op aanvraag.

Afleverpakket bestaande uit: 2x stootwillen, 2x landvasten, vlaggenstok met
houder, vlag,boot- en ligplaats naam, 40 liter brandstof, boot poetsen € 395,00
Levering af BoLa Maritiem te Monster. Prijzen zijn geldig tot 1 maart 2018.
Wijzigingen in prijzen, materialen en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn incl. 21% btw.
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Op alle leveringen en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing.
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