€ 35.19

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

Quicksilver
€ 35.199,6.99 m
m
2019

Omschrijving
De Quicksilver Activ 755 Cruiser zijn diepe cockpit en de volledige
voorruit houden u en uw passagiers veilig en droog tijdens de rit.
binnenin bieden de grote ramen van de cabine de beste uitzichten
die u ooit zult vinden in een 7-meter boot. Maatwerk is de sleutel.
De cockpit gebied biedt 3 configuraties, verschillende packs
zorgen voor significante verbeteringen van de accessoires van de
boot en er is een hele reeks van Mercury motoren beschikbaar.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

Activ 755 Cruiser

Lengte (m) :

6.99

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

35.199,-

Specificaties
Ligplaats :

Veldhoven

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Quicksilver Activ 755 Cruiser zijn diepe cockpit en de volledige voorruit houden u en uw passagiers veilig en droog
tijdens de rit. binnenin bieden de grote ramen van de cabine de beste uitzichten die u ooit zult vinden in een 7-meter boot.
Maatwerk is de sleutel. De cockpit gebied biedt 3 configuraties, verschillende packs zorgen voor significante verbeteringen
van de accessoires van de boot en er is een hele reeks van Mercury motoren beschikbaar.
De Quicksilver Activ 755 Cruiser wordt aangedreven door een Mercury buitenboordmotor met maximaal 300 pk, die zorgt
voor veilig en wendbaar navigatie. Toegankelijke onderdelen omvatten een brede cockpit ingang, slim geplaatste leuningen
rondom, gemakkelijk te voet toegang van boeg tot achtersteven en zwemplatform. Met zijn diepe cockpit is de boot ook
geschikt om kinderen mee te nemen voor een veilige rit. Een volledige voorruit met ruitenwisser draagt Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹bij
aan de bescherming tegen weersinvloeden. Passagiers worden goed verzorgd, waar ze ook zijn op de Quicksilver Activ 755
Cruiser. De grote kuip laat u zo veel mogelijk genieten van het buiten en op het water zijn. Het omvat een volledig kombuis
met gootsteen, LPG fornuis en koelkast. Grote zwemplatforms zorgen voor een gemakkelijke toegang tot het water en de
brede trappen doen hetzelfde voor de cabine binnenkomst. De cabine biedt ruimte voor 2 om de nacht door te brengen en
zie de zon opkomen door middel van zijn brede zijramen. Bovendien is er een optionele volledige ingesloten marine

