€ 49.95

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

Ocean Master
€ 49.950,6.8 m
2.55 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Schroder Watersport
Netwerkweg 12
1033 MV Amsterdam
0202442974
www.schroderwatersport.nl/amsterd

Omschrijving
Super mooi gelijnde dagcruiser. Nu bij ons in de showroom te
bezichtigen. Leverbaar met een buitenboord motor tot 250 PK.
Zeer aangekleed!
deze prachtige boot kunnen wij binnen enkele dagen vaarklaar
hebben.De OceanMaster 680 DC is werkelijk een plaatje om te
zien dankzij een zeer sportief en strak uiterlijk.De boot heeft een
ruime kuip met veel zitruimte voor gasten, een knappe stuurstoel
voor de bestuurder en een mooie bijrijdersbank: alles in een strak
grijze bekleding met rode bies.In de kuip is veel opbergruimte
aanwezig. Er is ook ruimte ingericht voor een spoelbakje en een
koelkast (optioneel).In de ruime kajuit is zitruimte voor vier, de
banken kunnen omgetoverd worden tot ruim 2-persoons bed. Er

kan een toilet geplaatst worden en ook hier is weer veel
bergruimte aanwezig. 2 dekluiken zorgen voor voldoende licht en
frisse lucht.Ons showmodel is ook rijk uitgerust met onder andere
navigatieverlichting, een Fusion stereoinstallatie en een Garmin
kaartplotter.De boot is leverbaar met een buitenboord motor tot
wel 250 PK. Wij rusten de boot graag verder uit met alle opties die
u wilt.Kom langs in onze showroom en graag laten wij u de boot
zien onder het genot van een goed kopje koffie.WIJ RUILEN UW
BOOT/CAMPER GRAAG IN.

Basisinformatie
Merk :

Ocean Master

Type :

680 Dc

Lengte (m) :

6.80

Breedte (m) :

2.55

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Nieuw

Prijs :

49.950,-

Beste prijs :

46500

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Amsterdam

Postcode ligplaats :

1033MV

Ligplaats Land :

NL

Motor
Soort motor :

Buitenboordmotor

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

220

Dynamo :

1

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Garmin

GPS :

Garmin

Kaartplotter :

Garmin

Navigatieverlichting :

Led

Snelheidsmeter :
Fishfinder :

Garmin

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Salon :
Audio :
Tafel :

Exterieur
Antifouling :

Uitrusting
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Dekzeil :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Fusion Fm/am/usb/bt/dab+

Volledige Omschrijving
deze prachtige boot kunnen wij binnen enkele dagen
vaarklaar hebben.De OceanMaster 680 DC is werkelijk
een plaatje om te zien dankzij een zeer sportief en strak
uiterlijk.De boot heeft een ruime kuip met veel zitruimte
voor gasten, een knappe stuurstoel voor de bestuurder
en een mooie bijrijdersbank: alles in een strak grijze
bekleding met rode bies.In de kuip is veel opbergruimte
aanwezig. Er is ook ruimte ingericht voor een spoelbakje
en een koelkast (optioneel).In de ruime kajuit is
zitruimte voor vier, de banken kunnen omgetoverd
worden tot ruim 2-persoons bed. Er kan een toilet
geplaatst worden en ook hier is weer veel bergruimte
aanwezig. 2 dekluiken zorgen voor voldoende licht en
frisse lucht.Ons showmodel is ook rijk uitgerust met
onder andere navigatieverlichting, een Fusion
stereoinstallatie en een Garmin kaartplotter.De boot is
leverbaar met een buitenboord motor tot wel 250 PK.
Wij rusten de boot graag verder uit met alle opties die u
wilt.Kom langs in onze showroom en graag laten wij u
de boot zien onder het genot van een goed kopje
koffie.WIJ RUILEN UW BOOT/CAMPER GRAAG IN.

