€ 49.905,-

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

Master
€ 49.905,7.45 m
2.59 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sportboat Store Nederland
Diamantstraat 14
7554 TA Hengelo
0748513299
www.sportboatstore.nl

Omschrijving
- Hydraulische besturing
Master 699 Limited Black Edition uitrusting:
- Limited Black Edition
- Military look zwarte tubes
- Carbon look hypalon elementen op de tubes
- Sport stuurconsole
- Ruime U-zitbank op het achterdek
- Ge&iuml;ntegreerde bimini
- Zeer ruime opberg mogelijkheid in de console
- Zonnedek voor en mogelijkheid voor zonnedek achter
- Duo captains seat

Basisinformatie
Merk :

Master

Type :

699

Lengte (m) :

7.45

Breedte (m) :

2.59

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

49.905,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

800

Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal hutten :

Veiligheid
Lenspomp :

1

Volledige Omschrijving

Master 699 Limited Black Edition uitrusting:
- Limited Black Edition
- Military look zwarte tubes
- Carbon look hypalon elementen op de tubes
- Sport stuurconsole
- Ruime U-zitbank op het achterdek
- GeÃ¯ntegreerde bimini
- Zeer ruime opberg mogelijkheid in de console
- Zonnedek voor en mogelijkheid voor zonnedek achter
- Duo captains seat
- Hydraulische besturing
- Comfort seat op in de punt
- 2 makkelijk toegankelijke zwemplateaus
- Telescopische zwemtrap met handige beugel op
zwemplateau
- Sportief dashboard voorzien van schakelpaneel en
mogelijkheid voor kaartplotter
- Navigatieverlichting
- Bekleding in antraciet Silverguard
- Bilge pomp

Totaalprijs voor deze Master 699 â‚¬ 49.905,(Compleet zoals omschreven, exclusief motor)
Deze Master 699 Black Edition is een zeer compleet
uitgeruste RIB van Italiaanse makelij. De zwemplateau's
zijn zeer makkelijk toegankelijk, in tegenstelling tot bij
veel van zijn concurrenten. De sport console geeft naast
het sportieve uiterlijk aan de RIB zeer ruime
opbergmogelijkheden, ski's kunnen je hier makkelijk in
kwijt. GeÃ¯ntegreerde bimini en ruime U-vormige
zitbank achter, met daaronder nog meer opbergruimte.
Voor meer informatie bel Robert-Jan of Rens +31 (0)74
Master staat garant voor uitstekende vaarkwaliteiten en
- 851 32 99
een zeer goede afwerking/kwaliteit. De 699 kan
Of stuur een WhatsApp bericht +31 (0)6 811 50 402
worden uitgerust met een outboard motor van
maximaal 225pk. De Tubes zijn van uitstekende
Sportboat Store
kwaliteit Hypalon en hebben 6 luchtkamers wat de
veiligheid garandeert. Deze brede RIB van 2.74m kan
desondanks gewoon getrailerd worden, met lege tubes
blijft hij binnen de maximale grens.

Volledige Omschrijving
Hengelo de nummer 1 in sportboten in Nederland

