€ 227.000,-

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

Jeanneau
€ 227.000,14.55 m
4.36 m
Polyester
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Connect Yachtbrokers
Volmolen 4B
1601 ET Enkhuizen
0228-202030
www.connectyachtbrokers.nl

Omschrijving
Zeer complete Jeanneau Prestige 46 Flybridge voorzien van
3-cabins, boeg en hekschroef en extra watertanks voor langer
verblijf aan boord.De Jeanneau Prestige 46 welke wij mogen
aanbieden is van haar 2e eigenaar welke haar zorgvuldig
onderhouden heeft.
Met de ruime cockpit met zwemplatform en davids is het
aangenaam verblijven. Door middel van een brede trap komt u op
de flybridge, deze is voorzien van luxe zachte blauwe stoffering,
I-zit achter de stuurconsole en gezellige rondzit met zonnebed. Op
warme dagen biedt de bimini verkoeling.Het interieur is ruim van
opzet en de hoogglanse houten details in combinatie met de beige

lederen bekleding geven haar een sjeike afwerking. Aan
stuurboord een ruime U-zit met in hoogte verstelbare tafel en aan
bakboord een sofa. Aan stuurboord voorin is de binnenbesturing
voorzien van alle nodige navigatieapparatuur, direct naast de
stuurconsole is heen gezellige dinette. Achter de dinette bevind
zich het U-vormige kombuis met 3-pits gasfornuis, koelbox met
vriezer en combimagnetron.

Basisinformatie
Merk :

Jeanneau

Type :

Prestige 46 Flybridge

Lengte (m) :

14.55

Breedte (m) :

4.36

Diepgang (m) :

1.20

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

227.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

4.4

Ligplaats :

Zeeland

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Tamd75

Bouwjaar motor :

2005

Vermogen in PK :

480

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

1650

Inhoud brandstoftank (liters) :

1500

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :

2019 Binnen + Flybridge, C120 Binnen

Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Zeer complete Jeanneau Prestige 46 Flybridge voorzien
van 3-cabins, boeg en hekschroef en extra watertanks
voor langer verblijf aan boord.
De Jeanneau Prestige 46 welke wij mogen aanbieden is
van haar 2e eigenaar welke haar zorgvuldig
onderhouden heeft.
Met de ruime cockpit met zwemplatform en davids is
het aangenaam verblijven. Door middel van een brede
trap komt u op de flybridge, deze is voorzien van luxe
zachte blauwe stoffering, I-zit achter de stuurconsole en
gezellige rondzit met zonnebed. Op warme dagen biedt
de bimini verkoeling.Het interieur is ruim van opzet en
de hoogglanse houten details in combinatie met de
beige lederen bekleding geven haar een sjeike
afwerking. Aan stuurboord een ruime U-zit met in
hoogte verstelbare tafel en aan bakboord een sofa. Aan
stuurboord voorin is de binnenbesturing voorzien van
alle nodige navigatieapparatuur, direct naast de
stuurconsole is heen gezellige dinette. Achter de dinette
bevind zich het U-vormige kombuis metÂ 3-pits
gasfornuis, koelbox met vriezer en combimagnetron.
In het vooronder bevinden zich aan stuurboord het
gastenverblijf met 2-persoons bed en natte cel met
toilet en douce. Aan bakboord is een cabin met 2
een-persoons bedden en de 2e natte cel met douche en
toilet. In de boeg bevind zich de eigenaarshut met
diverse kastruimte en ruim 2-persoons bed. In het
achterschip bevind een royale berging met wasmachine
Door de dubbele motoren in combinatie met de boeg en
hekschroef is de Jeanneau Prestige eenvoudige te
manoeuvreren en bent u op zoek naar een sportief
motorjacht, dan is deze zeker een bezichtiging waard!
Â

Accommodatie
TV: LCD 22"
Overig: Wasmachine
Motor, electra, water
Overig: Uitgebreide

Volledige Omschrijving
servicebeurt motoren en generator 2020
Antifouling 2020
Veiligheid
Overig: Schijnwerper met

