€ 31.377,-

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

Maxima
€ 31.377,6.15 m
2.3 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Brinks Watersport B.V.
Galvanistraat 6
3861 NJ Nijkerk
0332462067
http://www.brinkswatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Maxima

Type :

620 Retro

Lengte (m) :

6.15

Breedte (m) :

2.30

Diepgang (m) :

0.40

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

31.377,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Nijkerk

Postcode ligplaats :

3861NJ

Volledige Omschrijving
De Maxima 620 Retro is een plaatje onder de sloepen. Zij heeft een vaste console aan de zijkant en de comfortabele banken
hebben allemaal een hoge rugleuning. De gladde romp en het ruime zwemplateau met opstapjes maken de boot niet daarbij
niet alleen praktisch maar ook zeer sportief. Deze sloep is snelvarend, het onderwaterschip is hier uitermate geschikt voor en
met een maximaal vermogen van 60 pk, wordt uw vaargebied een stuk groter. Met een breedte van 2.40 meter geniet u met
de Maxima 620 Retro van een stabiele vaart waar u vele jaren plezier van zult hebben. Deze Maxima 620 Retro is uitgerust
met:
Rompkleur: donkergrijs
Binnenschaal: wit
Rvs beschermstrip rondom zwemplateau
RVS boegstrip met RVS traileroog
RVS relingen voorop de boeg
RVS reling rondom achterbank
Kabelaring met rvs eindstukken geÃ¯ntegreerd in romp (zwart)
Diverse grote opbergvakken
Ankerkluis voorin de punt
Grote opbergruimte stuurboord onder deksel
Rvs kikkers ( 6 stuks)
Perfecte zitbanken met zitpositie
Compleet luxe zit en rugkussenset
Voorziening voor chemisch toilet
Stuurconsole geÃ¯ntegreerd met bekerhouders en opbergbakje en kaartenvak
Stuursysteem deluxe
Luxe stuurwiel (RVS met zwarte rand)
Waterlijnband ( kleur : wit)Gegevens:
Lengte: 6,15 meter
Breedte: 2,30 meter
Diepgang: 0,40 meter
Gewicht: 840 kg
CE categorie : C/ D
Aantal personen : 8/ 10
Doorvaarthoogte: 102 cmPrijs showroommodel : â‚¬ 31.377,-- ** inclusief:Kleurstelling DONKERGRIJS / WITBuiskap met
dekkleedZonnebed set in Cognac Buck (kussens uitgevoerd in capitonnÃ©e)Bunkussen in Cognac Buck uitgevoerd in
capitonnÃ©e2 x 12 Volt aansluitingen voor koelbox en/of

Volledige Omschrijving
telefoonFinteak vloerFinteak op zwemplateauFinteak op opbergruimte/koelkastFinteak afwerkrand bovenop
dekNavigatieverlichting rood + groen (LED)Rondom schijnend wit toplicht (LED)Automatische bilgepompSchkelpaneel op
consoleTohatsu 30 PK buitenboordmotorLuxe set van 4 metersMotorslot (boutslot goedgekeurd t.b.v. uw verzekering)Luxe
Chromen gashandelCourse keeper (voor messcherp sturen en koersvastheid)Vaarklaarpakket de luxe (4 fenders, 4
fenderlijnen, 4 landvasten, 4 reddingsvesten, brandblusser, telescopische pikhaak)Vaarklaar maken van de bootAflevering op
locatie in Nederland, inclusief uitleg en vaarinstructie te waterDEZE BOOT IS ZEER COMPLEET MET VELE ACCESSOIRES
EN DIRECT LEVERBAAR!Kom deze prachtige boot bekijken in onze showroom in Nijkerk.
Openingstijden:
Ma t/m vrij 09.00 â€“ 18.00 uur
Zaterdag 09.00 â€“ 16.00 uurBrinks Watersport is de sloepen en tender specialist van Midden Nederland en erkend dealer
van de volgende merken:Oud HuijzerMaximaTopcraftSilveryachtWATOBrinks Watersport
Galvanistraat 6
3861 NJ NIJKERK
Tel. 033-2462067
info@brinkswatersport.nl

