€ 41.750,-

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

Saver
€ 41.750,7.1 m
2.53 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Omschrijving
Saver heeft dit model geproduceert voor diegenen die houden van
varen in de uitdagende zeeen, surfen of het verkennen van de
kunst. Maar vooral dat u op elk moment van de dag van de zee kan
genieten. Dit door het grote zonnedek op de boeg en op het
achterschip. Ook kan er in de comfortabele cabine 4 mensen
overnachten, kan er gekookt worden en er is een aparte ruimte
met wc en gootsteen. De 690 cabin bevat veel van de succesvolle
oplossingen die op de grotere modellen zijn toegepast. Maar
vooral een aparte toiletruimte en een kitchenette met een
spoelbak en koelkast zorgen ervoor dat u zich helemaal op uw
gemak voelt. Een tweede bed in het achterschip biedt gastvrijheid

voor de overnachting aan een paar mensen om het plezier van een
vakantie aan zee met hen te delen. Ten slotte is de romp, zoals
altijd zo gemaakt om ook zee te gaan, een garantie voor stabiliteit
en navigatieveiligheid, ongeacht het vermogen die u kiest!
Outboardshop is exclusief dealer van Saver voor Nederland,
Belgi&euml; en Luxemburg. Saver levert via Outboardshop alle
moddellen in verschillende uitvoeringen. Op www.saverboat.nl
kan alle informatie gevonden worden.Mocht u vragen hebben
neem dan contact op via sales@outboardshop.nl

Basisinformatie
Merk :

Saver

Type :

690 Cabin

Lengte (m) :

7.10

Breedte (m) :

2.53

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

41.750,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Rotterdam

Postcode ligplaats :

3087AH

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Saver heeft dit model geproduceert voor diegenen die
houden van varen in de uitdagende zeeen, surfen of het
verkennen van de kunst. Maar vooral dat u op elk
moment van de dag van de zee kan genieten. Dit door
het grote zonnedek op de boeg en op het achterschip.
Ook kan er in de comfortabele cabine 4 mensen
overnachten, kan er gekookt worden en er is een aparte
ruimte met wc en gootsteen. De 690 cabin bevat veel
van de succesvolle oplossingen die op de grotere
modellen zijn toegepast. Maar vooral een aparte
toiletruimte en een kitchenette met een spoelbak en
koelkast zorgen ervoor dat u zich helemaal op uw
gemak voelt. Een tweede bed in het achterschip biedt
gastvrijheid voor de overnachting aan een paar mensen
om het plezier van een vakantie aan zee met hen te
delen. Ten slotte is de romp, zoals altijd zo gemaakt om
ook zee te gaan, een garantie voor stabiliteit en
navigatieveiligheid, ongeacht het vermogen die u kiest!
Outboardshop is exclusief dealer van Saver voor
Nederland, BelgiÃ« en Luxemburg. Saver levert via
Outboardshop alle moddellen in verschillende
uitvoeringen.
Op www.saverboat.nl kan alle informatie gevonden
worden.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op via

