€ 893,-

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

Seamaster ZGAN
€ 893,3.6 m
1.6 m
PVC
2017

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

JLT Boten en Auto
Jan Kuipersweg 19
8606 KD Sneek
0515-786002
www.jltboten.nl

Omschrijving
ZGAN deze Seamaster 360 ALU:- Aludeck- Van 1e eigenaar - In
zeer goede staat - 2 x zitbank + kussen met tas- PeddelsHandpomp- Opberg tas- RVS sleepogen- Breede stootlijstGriplijn- 3 kamer systeem- Handgrepen- Lengte boot 3.60 MBreedte 1.6 M- 5 persoon- Overdrukventiel- JLT Boten
aanbieding- Optioneel erbij te verkrijgen een (anti-UV) boothoes
voor slechts 85 euroLet op: Boot heeft een registratie nummer
welke kan worden overgeschreven of worden ont-registreedDus
kan zowel snelvarend als langzaam varend worden gekocht bij
ons.Zie voor meer scherp geprijsde Talamex rubberboten en/of
Suzuki buitenboordmotoren op mijn site.Ook andere merken

rubberboten en buitenboordmotoren zijn aanwezig in ons
assortiment zoals Nimarine, Suzumar, Mercury, Mariner en
Yamaha.JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn klanten
middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem met het
gemiddeld van een 9.6Kijk voor de laatste stand van zaken op mij
site of op mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen !!

Basisinformatie
Merk :

Seamaster Zgan

Type :

360 Alu + 2 Bankjes Met Kussen En Tas

Lengte (m) :

3.60

Breedte (m) :

1.60

Diepgang (m) :

0.15

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2017

Prijs :

893,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Pvc

Rompvorm :

V-bodem

Gewicht (kg) :

52

Beleving :

Dagje Op Het Water

Volledige Omschrijving
ZGAN deze Seamaster 360 ALU:- Aludeck
- Van 1e eigenaar
- In zeer goede staat
- 2 x zitbank + kussen met tas
- Peddels
- Handpomp
- Opberg tas
- RVS sleepogen
- Breede stootlijst
- Griplijn
- 3 kamer systeem
- Handgrepen
- Lengte boot 3.60 M
- Breedte 1.6 M
- 5 persoon
- Overdrukventiel
- JLT Boten aanbieding
- Optioneel erbij te verkrijgen een (anti-UV) boothoes
voor slechts 85 euroLet op: Boot heeft een registratie
nummer welke kan worden overgeschreven of worden
ont-registreed
Dus kan zowel snelvarend als langzaam varend worden
gekocht bij ons.Zie voor meer scherp geprijsde Talamex
rubberboten en/of Suzuki buitenboordmotoren op mijn
site.
Ook andere merken rubberboten en
buitenboordmotoren zijn aanwezig in ons assortiment
zoals Nimarine, Suzumar, Mercury, Mariner en Yamaha.
JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn klanten
middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem
met het gemiddeld van een 9.6
Kijk voor de laatste stand van zaken op mij site of op
mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen

