€ 869,-

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

Nimarine limited edition nieuw
€ 869,2.9 m
1.55 m
PVC

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
De MX 290 Black Rhino is een exclusieve en avontuurlijke zwarte
limited edition.Let op beperkte voorraad (Nu nog slechts 2
leverbaar !)Nieuwe Nimarine 290 ALU BLACK RHINO- zitbank Peddels- Handpomp - Reparatie kit - Opberg tas - RVS sleepogenStootlijst - Handgrepen voor en achter - Griplijn- 3 luchtkamer
systeem - Lengte boot 2.90 M - Breedte 1.55 M - 4 persoon - JLT
Boten aanbiedingP.S. Afgebeelde motor behoort niet standaard bij
de boot en is optioneel er bij te kopen.Zie voor meer scherp
geprijsde Nimarine rubberboten en/of Suzuki buitenboordmotoren
op mijn site. Ook andere merken rubberboten en
buitenboordmotoren zijn aanwezig in ons assortiment zoals

Talamex, Suzumar, Mercury, Mariner en Yamaha.JLT Auto en
Boten wordt beoordeeld door zijn klanten middels het
KLANTENVERTEL beoordelingssysteem met het gemiddeld van
een 9.1Kijk voor de laatste stand van zaken op mij site of op mijn
facebook pagina onder kopje beoordelingen !!

Basisinformatie
Merk :

Nimarine Limited Edition Nieuw

Type :

Mx 290 Alu Black Rhino

Lengte (m) :

2.90

Breedte (m) :

1.55

Diepgang (m) :

0.15

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

869,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Pvc

Gewicht (kg) :

47

Ligplaats :

Sneek

Postcode ligplaats :

8606KD

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De MX 290 Black Rhino is een exclusieve en
avontuurlijke zwarte limited edition.
Let op beperkte voorraad (Nu nog slechts 2 leverbaar
!)Nieuwe Nimarine 290 ALU BLACK RHINO
- zitbank
- Peddels
- Handpomp
- Reparatie kit
- Opberg tas
- RVS sleepogen
- Stootlijst
- Handgrepen voor en achter
- Griplijn
- 3 luchtkamer systeem
- Lengte boot 2.90 M
- Breedte 1.55 M
- 4 persoon
- JLT Boten aanbieding
P.S. Afgebeelde motor behoort niet standaard bij de
boot en is optioneel er bij te kopen.Zie voor meer
scherp geprijsde Nimarine rubberboten en/of Suzuki
buitenboordmotoren op mijn site.
Ook andere merken rubberboten en
buitenboordmotoren zijn aanwezig in ons assortiment
zoals Talamex, Suzumar, Mercury, Mariner en
Yamaha.JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn
klanten middels het KLANTENVERTEL
beoordelingssysteem met het gemiddeld van een 9.1
Kijk voor de laatste stand van zaken op mij site of op
mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen

