€ 6.295,-

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

Corsiva
€ 6.295,m
m
Polyester
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Krijgsman Watersport
Loodsweg 3 b
1525 RH West Knollendam (Zaanstad
075 687 5729
www.krijgsmanwatersport.nl

Omschrijving
De Corsiva 475 is het meest compacte model in de Corsiva range.
Typerend voor alle modellen van Corsiva zijn de hoge
ergonomische eisen. Zo heeft ook de 475 NewAge bijzonder
comfortabele zittingen. De boot is standaard uitgevoerd met een
droogtoilet in het voorste bergvak. De Corsiva 475 NewAge is een
van de meest populaire modellen uit het assortiment. Heeft u
interesse vermijd dan een langere levertijd en wacht niet te lang.
Er is de mogelijkheid om te kiezen uit diverse rompkleuren &
bekleding.
Kleurstellingen
BuitenschaalBinnenschaalZwartIvoorZwartZwartIvoorIvoorIvoorZ
wartAntracietIvoor Uniek; Wij rusten dit model uit met in eigen

beheer ontworpen cabrioletkappen. Voordelen: RVS Frames i.p.v.
aluminium Voor & Achterkleed Opberghoes Ventilatie in
achterkleed (ideaal voor condens) Extra sterke stof Bekijk de
Corsiva en ook veel vergelijkbare modellen in de showroom!

Basisinformatie
Merk :

Corsiva

Type :

475 New Age

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

6.295,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

West-knollendam

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving

De Corsiva 475 is het meest compacte model in de
Corsiva range. Typerend voor alle modellen van Corsiva
zijn de hoge ergonomische eisen. Zo heeft ook de 475
NewAge bijzonder comfortabele zittingen. De boot is
standaard uitgevoerd met een droogtoilet in het voorste
bergvak.
De Corsiva 475 NewAge is een van de meest populaire
modellen uit het assortiment. Heeft u interesse vermijd
dan een langere levertijd en wacht niet te lang. Er is de
mogelijkheid om te kiezen uit diverse rompkleuren &
bekleding.
Kleurstellingen
BuitenschaalBinnenschaalZwartIvoorZwartZwartIvoorIv
oorIvoorZwartAntracietIvoor
Uniek; Wij rusten dit model uit met in eigen beheer
ontworpen cabrioletkappen. Voordelen: RVS Frames
i.p.v. aluminium
Voor & Achterkleed
Opberghoes
Ventilatie in achterkleed (ideaal voor condens)
Extra sterke stof
Bekijk de Corsiva en ook veel vergelijkbare modellen in
de

