€ 36.715,-

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

Topcraft
€ 36.715,6.05 m
2.45 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Brinks Watersport B.V.
Galvanistraat 6
3861 NJ Nijkerk
0332462067
http://www.brinkswatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Topcraft

Type :

605 Tender

Lengte (m) :

6.05

Breedte (m) :

2.45

Diepgang (m) :

0.40

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

36.715,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Nijkerk

Postcode ligplaats :

3861NJ

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Topcraft 605 Tender is een moderne â€˜bunâ€™ sloep met een sportieve uitstraling. De sloep is voorzien van een
stootlijst met luxe kabelaring. Door het ontwerp van het onderwaterschip is de sloep stabiel en komt gemakkelijk in plannee.
Een ruime sloep met echt goede vaareigenschappen en geschikt voor zowel gezellig flaneren sportief varen. De
buitenboordmotor wordt in de bun geplaatst, waardoor deze niet zichtbaar is en het motorgeluid sterk gereduceerd
wordt.De Topcraft 605 Tender is standaard uitgerust met:Markilux zit- en rugkussen setLuxe kabelaringRVS kikkers en
sleepoogAfsluitbare opbergvakkenComplete besturing met modern sloep stuurwielRuim zwemplateauGegevens:
Lengte : 6.05 mtr
Breedte : 2.44 mtr
Doorvaarhoogte : 1.10 mtr
Diepgang : 50 cm
Gewicht : 680 kg
CE categorie : C
Aantal personen : 7Prijs showroommodel : â‚¬ 36.715,--**Inclusief:Kleurstelling STEENGRIJS / WIT (RAL 7030/9001)Luxe
complete kussenset en rugkussen in Sunbrella CharcoalStuurconsole met luxe RVS-sloepstuurKabelaring rondom:
zwartBuiskap met dekkleed: zwartBiminitop op RVS frameZonnedek met bodemdelen en kussen in Sunbrella
CharcoalBunkussen in Sunbrella CharcoalArmsteun met bekerhouder12 Volt en 2 x USB aansluitingen voor koelbox en/of
telefoonLED kuipverlichtingNavigatieverlichting met toplicht. Kleur: Cool WhiteTeaklook vloer HPL (zwart met grijze
bies)Teaklook zwemplateau met trede (zwart met grijze bies)Tohatsu (60pk) MFS 60 EPL Injectie buitenboordmotor met
electrische start en 24 liter brandstoftankMeterset voor Tohatus â€“ 4 meters â€“ zwart met chrome randMotorslot:
boutslot goedgekeurd t.b.v. uw verzekeringLuxe chromen gashandelCourse KeeperVaarklaar pakket inclusief 4

Volledige Omschrijving
fenders, 4 fenderlijnen, 4 landvasten, 4 reddingsvesten, brandblusser, telescopisch pikhaak, paraplu anker en ankerlijn van
15 mtr.Vaarklaar maken van de boot en motorLevering op locatie in Nederland met vaarinstructie ter plaatseDEZE BOOT IS
ZEER COMPLEET MET VELE ACCESSOIRES EN DIRECT LEVERBAAR!Kom deze prachtige boot bekijken in onze showroom
in Nijkerk.
Openingstijden:
Ma t/m vrij 09.00 â€“ 18.00 uur
Zaterdag 09.00 â€“ 16.00 uurBrinks Watersport is de sloepen en tender specialist van Midden Nederland en erkend dealer
van de volgende merken:Oud HuijzerMaximaTopcraftSilveryachtWATOBrinks Watersport
Galvanistraat 6
3861 NJ NIJKERK
Tel. 033-2462067
info@brinkswatersport.nl

