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

Whittley
€ p.o.a.
7.6 m
2.55 m
Polyester
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Tendercenter B.V.
Vuurtorenweg 18
8531 HJ LEMMER
0514534544
www.tendercenter.nl

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende zeer complete sportcruiser met hardtop
en schuifdak. Boot heeft extreem weinig uren en is voorzien van
een Mercruiser MX6.2MPI Bravo III, 320 pk en Pega trailer.
De zeer goed over nagedachte indeling maakt de boot ruim en
eenvoudig in gebruik. Boot is voorzien van 2 slaapplaatsen,
douche toilet, keukenblok met magnetron en koelkast, De
cabriokap sluit aan op de hardtop en geeft de mogelijkheid om met
slecht weer te varen of ?s avonds dicht te zitten. Wanneer de kap
open is heeft u toch een ruim buiten gevoel terwijl de hardtop de
wind buiten houdt. Het grote schuifdak zorgt er voor dat u
wanneer het weer dit toelaat toch lekker in de zon kunt zitten.

Voorzien van kaartplotter en kussen voor het voordek.
IN PRIJS VERLAAGD !

Basisinformatie
Merk :

Whittley

Type :

700 Cruisemaster

Lengte (m) :

7.60

Breedte (m) :

2.55

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

Lemmer

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Mercruiser

Vermogen in PK :

320

Aandrijving :

Bravo Iii

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

8

Interieur
Aantal hutten :

2

Volledige Omschrijving
In nieuwstaat verkerende zeer complete sportcruiser
met hardtop en schuifdak. Boot heeft extreem weinig
uren en is voorzien van een Mercruiser MX6.2MPI
Bravo III, 320 pk Â en Pega trailer.
De zeer goed over nagedachte indeling maakt de boot
ruim en eenvoudig in gebruik. Boot is voorzien van 2
slaapplaatsen, douche toilet, keukenblok met
magnetron en koelkast, De cabriokap sluit aan op de
hardtop en geeft de mogelijkheid om met slecht weer te
varen of â€™s avonds dicht te zitten. Wanneer de kap
open is heeft u toch een ruim buiten gevoel terwijl de
hardtop de wind buiten houdt. Het grote schuifdak
zorgt er voor dat u wanneer het weer dit toelaat toch
lekker in de zon kunt zitten. Voorzien van kaartplotter
en kussen voor het voordek.
IN PRIJS VERLAAGD

