€ 6.695,-

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

Lago Amore 485 sloep
€ 6.695,4.85 m
2.05 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Just Marine BV
Nijverheidsstraat 11A
1704RA Heerhugowaard
0226 234 333.
justmarine.nl

Omschrijving
Lago Amore 485 soep kopen? Binnen 2 weken leverbaar!De Lago
Amore is een ideale betaalbare familiesloep. Veel boot voor een
scherpe prijs.Zo wordt de Lago Amore standaard compleet
geleverd met een uitneembaar zonnedek, volledige kussen set en
diverse opbergvakken.De rondzit in de boeg biedt plaats aan het
hele gezin en is voorzien van goede rugkussens.Door de compacte
afmetingen en lage gewicht ideaal om te traileren en nieuwe
vaargebieden te ontdekken.Deze sloep is een volwaardige
gezinssloep voor een gunstige prijs. Specificaties:Lengte: 4.95
Breedte: 2.05Gewicht: 395 KGAantal personen: 7PK Max: 40 pk
Kleur:Std. Zwarte romp met witte kuip. Kleur kussens:Kleur

kussens grijs Prijs is inclusief: RVS kikkers,Kussenset (zit &amp;
rugkussens),Uitneembaar
zonnedek,Zelflozende
ankerbak,Toiletvoorziening,Diverse opbergvakken. Deze en
andere modellen sloepen direct uit voorraad leverbaar. Kom langs
voor een kopje koffie en het bezichtigen van onze sloepen, Tot
ziens bij Just Marine Heerhugowaard bij Alkmaar

Basisinformatie
Merk :

Lago Amore 485 Sloep

Type :

Direct Leverbaar!

Lengte (m) :

4.85

Breedte (m) :

2.05

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

6.695,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Heerhugowaard

Postcode ligplaats :

1704RA

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Suzuki

Type :

20

Bouwjaar motor :

2019

Volledige Omschrijving
Lago Amore 485 soep kopen? Binnen 2 weken
leverbaar!De Lago Amore is een ideale betaalbare
familiesloep. Veel boot voor een scherpe prijs.Zo wordt
de Lago Amore standaard compleet geleverd met een
uitneembaar zonnedek, volledige kussen set en diverse
opbergvakken.De rondzit in de boeg biedt plaats aan
het hele gezin en is voorzien van goede
rugkussens.Door de compacte afmetingen en lage
gewicht ideaal om te traileren en nieuwe vaargebieden
te ontdekken.Deze sloep is een volwaardige gezinssloep
voor een gunstige prijs. Specificaties:Lengte: 4.95
Breedte: 2.05Gewicht: 395 KGAantal personen: 7PK
Max: 40 pk Kleur:Std. Zwarte romp met witte kuip.
Kleur kussens:Kleur kussens grijs Prijs is inclusief: RVS
kikkers,Kussenset (zit & rugkussens),Uitneembaar
zonnedek,Zelflozende
ankerbak,Toiletvoorziening,Diverse opbergvakken.
Deze en andere modellen sloepen direct uit voorraad
leverbaar. Kom langs voor een kopje koffie en het
bezichtigen van onze sloepen, Tot ziens bij Just Marine
Heerhugowaard bij Alkmaar

