€ 2.890,-

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

Chiliboat
€ 2.890,3.81 m
1.27 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

E-Tech Boats
Nijvelsebaan 115/1
3090 Overijse
+32475720592
www.etechboats.be

Omschrijving
De Chiliboat is de ideale combinatie van fietsen en water.
Deze waterfiets geeft je het complete gevoel van plezier op water.
De Chiliboat is een hoge prestatie watefiets. Het is licht en
gemakkelijk te gebruiken, drijven en is milieuvriendelijk. Door de
catamaran configuratie bied hij ook goeie stabilisatie. Ook door de
speciale verf dat gebruikt word kan deze niet afpellen, je kan ook
de stoeltjes gemakkelijk aanpassen naargelang de grote van de
persoon. De snelheid van de boot gaat tot 15km/h en weegt
ongeveer een goeie 20kg in het geheel. De waterfiets zelf komt in
2 kleuren (geel &amp; rood). Op foto 14 en 15 ziet u hoe de fiets
ge transporteert kan worden en hoe de Chiliboat eruit ziet met alle
onderdelen
apart.Totaalprijs
showroom
model:

&euro;2899Speciale actieprijs voor NIEUW showroom model:
&euro;2699

Basisinformatie
Merk :

Chiliboat

Type :

Up

Lengte (m) :

3.81

Breedte (m) :

1.27

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Prijs :

2.890,-

Beste prijs :

2690

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Overijse

Postcode ligplaats :

3090

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Chiliboat is een hoge prestatie watefiets. Het is licht
en gemakkelijk te gebruiken, drijven en is
milieuvriendelijk. Door de catamaran configuratie bied
hij ook goeie stabilisatie. Ook door de speciale verf dat
gebruikt word kan deze niet afpellen, je kan ook de
stoeltjes gemakkelijk aanpassen naargelang de grote
van de persoon. De snelheid van de boot gaat tot
15km/h en weegt ongeveer een goeie 20kg in het
geheel. De waterfiets zelf komt in 2 kleuren (geel &
rood). Op foto 14 en 15 ziet u hoe de fiets ge
transporteert kan worden en hoe de Chiliboat eruit ziet
met alle onderdelen apart.Totaalprijs showroom model:
â‚¬2899Speciale actieprijs voor NIEUW showroom
model: â‚¬2699

