€ 162.500,-

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

Succes
€ 162.500,13.5 m
4m
Staal
2003

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Barat Jachtbemiddeling
Zandstraat 7 B
5331 PG Kerkdriel
0418632023
www.barat.nl

Omschrijving
Succes 1350Luxe kruiser met mooie lijnen, een flink vrijboord en
alles aan boord wat u nodig heeft. Prima gemotoriseerd en in
combinatie met de boeg- en hekschroef tot op de millimeter te
varen.
Het interieur is evenals de kuip behoorlijk ruim en wanneer de vier
deuren tussen de salon en de kuip bij mooi weer open staan komt
de ruimte helemaal tot zijn recht.
Het schip heeft in de voorpiek een grote eigenaarhut met breed
bed en nog een hut onder de kuip met twee slaapplaatsen. In het
voorschip vinden de riante kombuis, het toilet en de douche, elk in
aparte ruimte ook nog plaats.

Technisch is dik voor elkaar en de uitrusting compleet. Veel
apparatuur is van Autohelm, lader/omvormer en scheidingstrafo
van Victron en, niet onbelangrijk, het fluisterstille aggregaat van
Mastervolt die bijvoorbeeld nodig is om, wanneer gewenst, de
airconditioning non-stop te laten werken.
Zoekt u een mooi schip met opvallende lijnen, met heel veel
ruimte en alles aan boord wat u nodig heeft en tot op de
millimeter is te varen, dan zou deze 'Per Vivere' wel eens de juiste
keus kunnen zijn!
Is uw interesse gewekt?

Basisinformatie
Merk :

Succes

Type :

1350

Lengte (m) :

13.5

Breedte (m) :

4

Diepgang :

1.2

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2003

Prijs :

162.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Vetus Deutz

Vermogen (in PKs) :

200

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Draaiuren :

825

Inhoud brandstoftank (liters) :

1000

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Log :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Verwarming :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Acculader :

Victron 12v/2000w/120a

Omvormer :

Victron 12v/2000w/120a

