€ 14.995,-

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

TOPCRAFT 605 TENDER
€ 14.995,6.05 m
2.44 m
Polyester
2020

Omschrijving
Met een lengte van 6.05 meter en een breedte van 2.44 meter is
deze tender werkelijk uniek in zijn klasse te noemen !!Wat een
ruimte !!Wat een stabiliteit !!Wat een breedte !!Dit model van
TOPCRAFT vaart met een 50 pk outboard in bun maar liefst 50
kilometer per uur !!Zo`n grote boot met zo`n zuinige vier-takt 20
pk buitenboordmotor die zeer zuinig is , is toch echt de toekomst
??*Door de hoge gangboorden is deze boot ook zeer veilig voor
gezinnen met kinderen !!Uiteraard behoren zeer luxe zit- en
rugkussenset tot de standaarduitrusting, alsmede vele andere
zaken Kijk snel op www.TOPCRAFT.nl voor een dealer, zodat u
deze zomer al kunt gaan genieten van u nieuwe boot !!

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boat Import Holland B.V.
Meeboerserf 5
3851 SR Ermelo
www.boatimportholland.nl

Basisinformatie
Merk :

Topcraft 605 Tender

Type :

Absoluut De Ruimste In Zijn Klasse

Lengte (m) :

6.05

Breedte (m) :

2.44

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

14.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

680

Doorvaarthoogte (m) :

5

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Met een lengte van 6.05 meter en een breedte van 2.44 meter is deze tender werkelijk uniek in zijn klasse te noemen !!
Wat een ruimte !!
Wat een stabiliteit !!
Wat een breedte !!
Dit model van TOPCRAFT vaart met een 50 pk outboard in bun maar liefst 50 kilometer per uur !!

Zo`n grote boot met zo`n zuinige vier-takt 20 pk buitenboordmotor die zeer zuinig is , is toch echt de toekomst ??
*Door de hoge gangboorden is deze boot ook zeer veilig voor gezinnen met kinderen !!
Uiteraard behoren zeer luxe zit- en rugkussenset tot de standaarduitrusting, alsmede vele andere zaken
Kijk snel op www.TOPCRAFT.nl voor een dealer, zodat u deze zomer al kunt gaan genieten van u nieuwe boot

