€ 52.950,-

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

Waterspoor
€ 52.950,8m
m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

FlevoNautica Almere
GRINDZUIGERSTRAAT 35
1333 MS ALMERE
0365368555
www.flevonautica.nl

Omschrijving
Waterspoor tenders, nu bij FlevoNautica Almere.
FlevoNautica is dealer van Waterspoor tenders. Ervaar de
Waterspoor Tenders als de perfecte combinatie van traditionele
lijnen, innovatie en hedendaags design.Deze tenders kunnen zowel
waterverplaatsend als snelvarend worden uitgevoerd waarbij de
prestaties ongekend zijn. Deze no-nonsense sloep combineert
klassieke lijnen met een moderne tender spiegel. Het achterschip
is voorzien van een praktische doorgang naar het zwemplateau
voor nog meer bewegingsvrijheid aan boord.Waterspoor
630Waterspoor 707Waterspoor 711Waterspoor 777Waterspoor
808Kijk op onze website voor meer informatie en
prijzen.FLEVONAUTICA,
SLOEPEN
SPECIALIST
VOOR

FLEVOLAND, AMSTERDAM, HET GOOI EN OMSTREKENU kunt
bij ons terecht voor: sloepen, tenders, sport- en console boten,
(buitenboord) motoren, trailers, service, onderhoud, reparatie en
stalling. We hebben een grote voorraad boten en
watersportartikelen. We leiden u graag rond, om te helpen bij het
verwezelijken van uw droom. De koffie staat klaar."FlevoNautica,
thuis op het water"

Basisinformatie
Merk :

Waterspoor

Type :

630|707 | 711 | 777 | 808

Lengte (m) :

8.00

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

52.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Almere

Postcode ligplaats :

1333MS

Motor
Merk :

Vetus

Type :

Diesel

Bouwjaar motor :

2019

Soort motor :

Binnenboordmotor

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

1

Volledige Omschrijving
FlevoNautica is dealer van Waterspoor tenders. Ervaar
de Waterspoor Tenders als de perfecte combinatie van
traditionele lijnen, innovatie en hedendaags design.Deze
tenders kunnen zowel waterverplaatsend als snelvarend
worden uitgevoerd waarbij de prestaties ongekend zijn.
Deze no-nonsense sloep combineert klassieke lijnen
met een moderne tender spiegel. Het achterschip is
voorzien van een praktische doorgang naar het
zwemplateau voor nog meer bewegingsvrijheid aan
boord.Waterspoor 630Waterspoor 707Waterspoor
711Waterspoor 777Waterspoor 808Kijk op onze
website voor meer informatie en
prijzen.FLEVONAUTICA, SLOEPEN SPECIALIST VOOR
FLEVOLAND, AMSTERDAM, HET GOOI EN
OMSTREKENU kunt bij ons terecht voor: sloepen,
tenders, sport- en console boten, (buitenboord)
motoren, trailers, service, onderhoud, reparatie en
stalling. We hebben een grote voorraad boten en
watersportartikelen. We leiden u graag rond, om te
helpen bij het verwezelijken van uw droom. De koffie
staat klaar."FlevoNautica, thuis op het water"

