€ 11.995,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Prins
€ 11.995,5.55 m
2.25 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sloepenspecialist
Baanhoek 128
3361 GM Sliedrecht
0184420774
www.sloepenspecialist.nl

Omschrijving
De Prins 570 Open is ontstaan door de vraag naar een grotere
Prins 475! Echt een hele maat groter, langer, breder, ruimer, méér
snelheid...
De Prins 570 Open is ontstaan door de vraag naar een grotere
Prins 475! Echt een hele maat groter, veel langer, veel breder, veel
ruimer, m;;r snelheid. Met de Prins 570 open kan het allemaal.
Behalve de fraaie belijning van de romp en console, typerend voor
de Prins boten, valt weer de doordachtheid van dit model op. De
boot biedt opvallend veel nuttige ruimte in een relatief kleine
boot. Door de centraal, ver naar voren geplaatste console, ontstaat
een ruim zonnedek v&oacute;&oacute;r de console. Achter de
bestuurders bank is dan zelfs ruimte om een tafel (optioneel) te

plaatsen. Hierdoor hebt u voor het hele gezin een ruim zitje voor
een hapje en drankje. Het zonnedek hoeft u daarvoor dus niet op
te breken. Bent u met m;;r personen, transformeert u het
zonnedek eenvoudig tot zitruimte. Naast de achterbank is een
gemakkelijke doorloop naar de (standaard) zwemtrap.

Basisinformatie
Merk :

Prins

Type :

570 Open

Lengte (m) :

5.55

Breedte (m) :

2.25

Diepgang (m) :

0.30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

11.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
De Prins 570 Open is ontstaan door de vraag naar een
grotere Prins 475! Echt een hele maat groter, veel
langer, veel breder, veel ruimer, mÃ©Ã©r snelheid. Met
de Prins 570 open kan het allemaal. Behalve de fraaie
belijning van de romp en console, typerend voor de
Prins boten, valt weer de doordachtheid van dit model
op. De boot biedt opvallend veel nuttige ruimte in een
relatief kleine boot. Door de centraal, ver naar voren
geplaatste console, ontstaat een ruim zonnedek vÃ³Ã³r
de console. Achter de bestuurders bank is dan zelfs
ruimte om een tafel (optioneel) te plaatsen. Hierdoor
hebt u voor het hele gezin een ruim zitje voor een hapje
en drankje. Het zonnedek hoeft u daarvoor dus niet op
te breken. Bent u met mÃ©Ã©r personen,
transformeert u het zonnedek eenvoudig tot zitruimte.
Naast de achterbank is een gemakkelijke doorloop naar
de (standaard)

