€ 26.500,-

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

Lifestyle 650 met Suzuki 60 pk 4 takt.
€ 26.500,Bedrijf:
6.5 m
Adres:
2.8 m
Polyester
Tel :
Website:
2013

JH Watersport
Noordzijde 27b
4225 PH Noordeloos
0683399049
http://www.jhwatersport.nl/

Omschrijving
Deze prachtige lifestyle 650 met Suzuki 60 pk 4 takt heeft alles
wat je maar kan bedenken. Zo is er een luxe rond zit aanwezige
met in het midden een zonnedek of een tafel, beide zijn
uitneembaar. Onder de rondzit zijn diverse opbergvakken
aanwezig zodat u verschillende spullen kunt meenemen.De 60pk
Suzuki motor verkeerd eveneens in zeer goede staat. De motor
word met onderhoud geleverd.Aanwezige optie's.Buiskap met
achterkleedTeak
vloerMeterset12
volt
aansluitingKussensetZonnedekAccuStootwillenLijnenAnkerSpecifi
caties:Lengte:
6.50mBreedte:
2.80mDiepgang:
0,45mTrefwoorden:Maril Antaris Interboat maka sloep tender

weekender weekend gebruikte sloep topcraft waterspoor vetus
Corsiva primeurMocht u meer vragen hebben dan horen wij dat
graag.Met vriendelijke groet,JaccoJH watersport

Basisinformatie
Merk :

Lifestyle 650 Met Suzuki 60 Pk 4 Takt.

Lengte (m) :

6.50

Breedte (m) :

2.80

Diepgang (m) :

0.45

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2013

Prijs :

26.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1000

Ligplaats :

Noordeloos

Postcode ligplaats :

4225PH

Kabelaring :
Rompkleur :

Antraciet

Motor
Merk :

Suzuki

Type :

4 Takt

Bouwjaar motor :

2013

Soort motor :

Buitenboordmotor

Motor in bun :
Vermogen in PK :

60

Start type :

Elektrisch

Brandstof :

Benzine

Koeling :

Direct

Aantal accu's :

1

Volledige Omschrijving
Deze prachtige lifestyle 650 met Suzuki 60 pk 4 takt
heeft alles wat je maar kan bedenken. Zo is er een luxe
rond zit aanwezige met in het midden een zonnedek of
een tafel, beide zijn uitneembaar. Onder de rondzit zijn
diverse opbergvakken aanwezig zodat u verschillende
spullen kunt meenemen.De 60pk Suzuki motor
verkeerd eveneens in zeer goede staat. De motor word
met onderhoud geleverd.Aanwezige optie's.Buiskap met
achterkleed
Teak vloer
Meterset
12 volt aansluiting
Kussenset
Zonnedek
Accu
Stootwillen
Lijnen
AnkerSpecificaties:Lengte: 6.50m
Breedte: 2.80m
Diepgang: 0,45mTrefwoorden:Maril Antaris Interboat
maka sloep tender weekender weekend gebruikte sloep
topcraft waterspoor vetus Corsiva primeur
Mocht u meer vragen hebben dan horen wij dat
graag.Met vriendelijke groet,Jacco
JH

