€ 89.800,-

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

Maril 7NXT (Nieuw met 80 PK en full options)
€ 89.800,Bedrijf:
7.5 m
Adres:
2.85 m
Polyester
Tel :
Website:
2020

Peek Watersport Centrum
Diemerzeedijk 35
1095 KK Amsterdam
0206655701
www.peekwatersport.nl

Omschrijving
Super luxe en snelvarende Maril 7 NXT (LEVERBAAR EIND
AUGUSTUS) met een Yanmar 80 PK 4 cilinder commonrail turbo
dieselmotor, Kunst teak vloer met lijfhout, volledig verlijmd en
rondom afgekit, Zwarte kabelaring in plaats van standaard naturel
kleur, Boegschroef met joystick schakelaar, Hydraulische
besturing, Koelkast midscheeps onder instaptrede (BB) ingebouwd in rvs frame, Rvs spoelbak met kraan, inclusief
watertank, Handpomptoilet voorin: incl.vuilwatertank en
dekafzuigpunt, Kooktoestel 1 pits Origo, Extra isolatie
motorfundatieruimte, Grotere brandstoftank 70 i.p.v. 55 liter, Rvs
luxe handgreep op stuurconsole, Rvs zwemtrap geïntegreerd in

zwemplateau, Rvs beschermstrip rondom zwemplateau, Rvs
handgrepen op spiegel, Rvs bekerhouder bij opstap (4 st), Rvs
bekerhouder (dubbel) op stuurconsole, JBL radio/mp-3 speler met
bluetooth en 4 speakers, Meerprijs afwijkende romp- en/of
dekkleuren ten opzichte van standaard kleuren, Luxe losse klokken
(5) op stuurconsole toeren/urenteller, volt-, brandstof-, oliedruk-,
en temperatuurmeter, Meerprijs speciale stoffering, 2e accu
voorzien van diode brug (automatisch), Hoes voor buiskap, LED
kuipverlichting (6 stuks) - smal rechthoekig uitstekend, 12 volt en
USB aansluiting, Teak/RVS stuurwiel 60 in plaats van standaard
50 cm, Biminitop/Zonnekap Prijs nieuwe Maril 7NXT v.a. €
52.500,00

Basisinformatie
Merk :

Maril 7nxt (nieuw Met 80 Pk En Full Options)

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.85

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

89.800,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

Amsterdam Peek

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Yanmar 80 Pk Commonrail Turbo Diesel

Brandstof :

Diesel

Volledige Omschrijving
Super luxe en snelvarende Maril 7 NXTÂ (LEVERBAAR EIND AUGUSTUS)Â met een Yanmar 80 PK 4
cilinder commonrail turbo dieselmotor, Kunst teak vloer met lijfhout, volledig verlijmd en rondom afgekit,
Zwarte kabelaring in plaats van standaard naturel kleur, Boegschroef met joystick schakelaar, Hydraulische
besturing, Koelkast midscheeps onder instaptrede (BB) - ingebouwd in rvs frame, Rvs spoelbak met kraan,
inclusief watertank, Handpomptoilet voorin: incl.vuilwatertank en dekafzuigpunt, Kooktoestel 1 pits Origo,
Extra isolatie motorfundatieruimte, Grotere brandstoftank 70 i.p.v. 55 liter, Rvs luxe handgreep op
stuurconsole, Rvs zwemtrap geÃ¯ntegreerd in zwemplateau, Rvs beschermstrip rondom zwemplateau, Rvs
handgrepen op spiegel, Rvs bekerhouder bij opstap (4 st), Rvs bekerhouder (dubbel) op stuurconsole, JBL
radio/mp-3 speler met bluetooth en 4 speakers, Meerprijs afwijkende romp- en/of dekkleuren ten opzichte
van standaard kleuren, Luxe losse klokken (5) op stuurconsole toeren/urenteller, volt-, brandstof-, oliedruk-,
en temperatuurmeter, Meerprijs speciale stoffering, 2e accu voorzien van diode brug (automatisch), Hoes
voor buiskap, LED kuipverlichting (6 stuks) - smal rechthoekig uitstekend, 12 volt en USB aansluiting,
Teak/RVS stuurwiel 60 in plaats van standaardÂ 50 cm, Biminitop/Zonnekap Prijs nieuwe Maril 7NXT v.a.
Â€ 52.500,00
Â
DirectÂ kontaktÂ opnemen voor een leuke aanbieding ?
Â
*Eventueel een ligplaats voor 2020 in onze Jachthaven in Amsterdam

