€ 48.500,-

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

Parker
€ 48.500,7.46 m
2.5 m
Polyester
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sportboat Store Nederland
Diamantstraat 14
7554 TA Hengelo
0748513299
www.sportboatstore.nl

Omschrijving
Parker 750 Day Cruiser Uitrusting:
- Zelflozend
- Vlaggenstok
- Twin Accu schakelaar
- Wastafel met opklapbare kraan
- Toilet ruimte
- Zwemtrap
- Brandblusser
- Stuurwiel Ultraflex
- Draagbare kookplaat

- Cabin verlichting
- Stap lichten op achterdek
- Navigatieverlichting
- Getint dakraam te openen

Basisinformatie
Merk :

Parker

Type :

750 Dc

Lengte (m) :

7.46

Breedte (m) :

2.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

48.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

1750

Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Motor
Brandstof :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Navigatieverlichting :
Log :

Benzine

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
Audio :

Veiligheid
Lenspomp :

Volledige Omschrijving

Parker 750 Day Cruiser Uitrusting:
- Zelflozend
- Vlaggenstok
- Twin Accu schakelaar
- Wastafel met opklapbare kraan
- Toilet ruimte
- Zwemtrap
- Brandblusser
- Stuurwiel Ultraflex
- Draagbare kookplaat
- Cabin verlichting
- Stap lichten op achterdek
- Navigatieverlichting
- Getint dakraam te openen
- Mast met navigatielicht LED
- Tafelpoot verstelbaar en uitneembaar
- Tafel
- Bekleding cabine en kuipbanken
- Piloot- en copilootstoel
- Hydraulische stuurpomp
- Automatische lenspomp
- Handmatige lenspomp
- Rechterwisser
manoeuvreerbaar
- Mercury rigging met Top-mount al geÃ¯nstalleerd
- Koelkast
- Kussen zonnedek
De totaalprijs voor deze Parker 690 DC is â‚¬ 56.500,(compleet zoals omschreven) NU VOOR â‚¬ 48.500,DE ULTIEME FAMILIE BOOT
De Parker 750 Day Cruiser heeft een open kuip, wat
de 690DC het achterste deel van de achterbank
hem een elegant en sportief gevoel geeft - zoals het
verplaatsen voor nog meer ruimte. Er is een voorkajuit
hoort bij een Day Cruiser die ook dienst doet als
met twee slaapplaatsen, en een aparte toiletruimte.
weekender.
Het is het unieke ontwerp van de 750 dat zelfs in ruige
De ruime kuip met zijn U-vormige stoelen biedt
omstandigheden een comfortabele en veilige vaart
comfortabel plaats aan zeven personen, terwijl de
garandeert.
opklapbare tafel uw gasten meer ruimte biedt om te
De ruime kuip zorgt voor veel comfort, of je nu staat of
zonnebaden of op het brede platform bij de spiegel, wat
zit. Het uitstekende zicht zorgt voor sublieme handeling
ook ideaal is voor watersporten .
bij elke snelheid, terwijl het aanmeren eenvoudig is Met zijn ergonomische en flexibele ontwerp kunt u met
zelfs voor beginners - omdat de boot volledig

Volledige Omschrijving
is en extreem gemakkelijk te besturen is.
Met een motorbereik tot 300 pk kunnen snelheden tot
50 knopen worden behaald.
Als je op zoek bent naar geweldig design en perfectie op
het water, zoek dan niet verder dan De Parker 750 Day
Cruiser.
Voor meer informatie bel Robert-Jan of Rens +31 (0)74 851 32 99
Of stuur een WhatsApp bericht +31 (0)6 811 50 402
Sportboat Store Hengelo de nummer 1 in sportboten in

