€ 18.000,-

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

Meersloep 600 Tender
€ 18.000,6m
2.15 m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bunsberg Yachting
Oosteinderweg 287 B
1432AW Aalsmeer
0297893062
http://www.bunsberg.nl

Basisinformatie
Merk :

Meersloep 600 Tender

Lengte (m) :

6.00

Breedte (m) :

2.15

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

18.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Aalsmeer

Postcode ligplaats :

1432AW

Volledige Omschrijving
De Meersloep 600 tender is door vele modificaties compleet vernieuwd. De strakke gladde romp met klassiek kabelaring of
een moderne stootrand geven de uitstaling die bij u past. De snel varende tendersloep blinkt uit in vaareigenschappen. Is uw
vaargebied groot en wilt u sneller afstand afleggen is deze sloep al snel varend vanaf 20 pk. Doordat de buitenboordmotor in
de bun is gemonteerd zorgt dit voor een enorme geluidsreductie. Chique opstapjes in het achterdek geven de uitstraling van
een tendersloep. Standaard is er gekozen voor een RVS strip als bescherming voor de neus van de sloep. Dit zwemplateau is
ideaal voor een frisse duik. Tevens biedt het bescherming tegen de propeller van de motor. Het onderwaterschip van de
Meersloep is geschikt voor 50pk vermogen. Stabiel, koersvast en een goed zicht zorgen ervoor dat u zich uitermate
comfortabel voelt tijdens het varen. Prijs vanaf 11.950,- euro ( zonder motor) Opies en accesoires:- Honda 10pk tm 50pk
4takt in de bun
- Grote bergruimte onder zitting
- Ruim zwemplateau met trap
- Zonnedek incl Kussens
- 12 Volt aansluitingen
- Ankerkluis voorop
- Buiskap met aanritsbaar achterdeel
- Meer opties vind u op onze website.. Prijs vaarklaar â‚¬ 18.000,- euro incl Honda 10pk motor en buiskap.Full option
Meersloep van 21.510,- euro vaarklaar .. Eerst beschikbare voorraad komt binnen op : 16 augustus 2020 * Showroom
geopend op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur, dinsdag t/m donderdag op afspraak. Tel: 0297-893062 graag
tot ziens in onze showroom. Wij zijn gespecialiseerd in Nieuwe en jong Gebruikte sloepen. Bezoek onze website
www.bunsberg.nl en ontdek ons ruime aanbod. Bekijk ook onze andere

Volledige Omschrijving
advertenties.

