€ 10.950,-

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

Primeur
€ 10.950,5.7 m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

VERSCHUUR WATERSPORT BV
Herenweg 10a
2465 AA Rijnsaterwoude
0172586678
www.verschuurwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Primeur

Type :

570 Bun

Lengte (m) :

5.70

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

10.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Rijnsaterwoude

Postcode ligplaats :

2465AA

Volledige Omschrijving

Wat krijg je als je bij een sloep klassieke lijnen met een vleugje modern combineert? De Primeur 570 bun.De overnaadse
romp geeft de sloep een tikkeltje klassieke look. Maar het geÃ¯ntegreerde zwemplateau, de mooie weggewerkte bun en de
mooie belijning en de luxe Diamante kussenset,
zorgt ervoor dat hij er toch eigentijds uit ziet.
Puntje op de i
Er zijn veel outboard sloepen op de markt waar de motor in een bun wordt geplaatst. Maar de Primeur zet bij dit model net
het puntje op de i. Een klein zwemplateau achterop zorgt dat je makkelijk in kan stappen. En de uitzonderlijke dikke
kabelaring geeft deze Primeur een royale luxe uitstraling. Daarbij zie je dat er goed op de afwerking is gelet. Zelfs wanneer je
de luiken opent, zal je zien dat alles er keurig uit ziet.Zit & chillcomfort
Je ziet vaak dat de rugleuning voor de bestuurder relatief laag is. Bij de Primeur 570 is dat dus helemaal niet. En dat is echt
een pluspunt bij deze boot. Maar ook voorin zijn de rugleuningen hoog. Dat zorgt ervoor dat je uren ontspannen op het
water kan vertoeven, zonder dat je de volgende dag een afspraak moet maken bij de fysio of kraker.
Over ontspannen gesproken: Ook bij deze sloep is er de mogelijkheid tot het maken van een zonnedek. Wanneer je voor de
optie zonnedek kiest, kan je een aantal planken met bijbehorende kussens tussen de voorbanken leggen. En een heerlijk bed
is dan gecreÃ«erd.
(Dit betekent voor de echter die-hards sloepenfans onder ons: je kan hier zelfs een nachtje overnachten mocht je het leuk
vinden)MotoriseringDe buitenboordmotor in de bun geplaatst. Er kan al gekozen worden voor een 9.9 Pk. Het maximale
aantal PK is 20.
Doordat de motor in de bun

Volledige Omschrijving
wordt geplaatst, zie je hem niet en hoor je hem nauwelijks.
(hij is vaak zelfs nog stiller dan een diesel!)
Mocht je liever een elektro motor willen hebben?
Geen probleem. Ook hier is deze sloep voor geschikt.Kortom een zeer complete en mooie sloep ideaal om heerlijk van te
genieten.
Kijk voor mogelijk motoren en eventuele extra opties op www.verschuurwatersport.nl
Verschuur Watersport is erkend dealer van de volgende merken:Triple boatsVan Vossen sloepen en tendersWaterspoor
tendersZEE marine tendersCorsiva sloepen en tendersStout sloepenPrimeur sloepen en tendersOutlawSpirit Tenders4
Family sloepenTendR tendersSuzuki motorenPega trailers
Verschuur Watersport
Herenweg 10a
2465 AA Rijnsaterwoude
Tel: 0172-586678
De grootste sloepen showroom van Nederland
www.verschuurwatersport.nl

