€ 83.500,-

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

Saver
€ 83.500,9m
2.98 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Basisinformatie
Merk :

Saver

Type :

300 Deluxe

Lengte (m) :

9.00

Breedte (m) :

2.98

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

83.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

3200

Ligplaats :

Rotterdam

Postcode ligplaats :

3087AH

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De naam â€œdeluxeâ€• staat voor een modelzorg in details, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Elke centimeter
is ontworpen om maximaal comfort te bieden, zowel op zee als in de haven of bij anker liggen.
De boot is geschikt voor de grote en middelgrote vaart en is volledige onafhankelijkheid.
De dubbele buitenboordmotor die van toepassing is (tot 500 pk), biedt prestaties voor 48 knopen.
Het stuurhuis kan zowel als zithoek als eetkamer worden gebruikt. Op de boeg is een mooi en groot zonnedek te vinden,
terwijl het stuurhuis een interne hoogte heeft van meer dan twee meter met een hardtop. In het stuurhuis is een kitchette
met gootsteen, monoblock kookplaat, hiernaast is een koelkast 62 lt. en een magnetron te vinden.
De bank tegenover de bestuurderstoel kan worden opgezet in tweede zitgedeelte of bed voor Ã©Ã©n persoon.
In de cabine is naast de keuken ook een aparte ruimte met toilet, wasbak te vinden. Ook een tweepersoonsbed,
inbouwkasten met op het achtersteven nog een bed. Indien gewenst kan het interieur ook uitgerust worden met tv en
stereosysteem. Outboardshop is exclusief dealer van Saver voor Nederland, BelgiÃ« en Luxemburg. Saver levert via
Outboardshop alle moddellen in verschillende uitvoeringen.
Op www.saverboat.nl kan alle informatie gevonden worden.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op via

