€ 3.197,-

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

Excellent
€ 3.197,3.9 m
1.9 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Ribboot Winkel
Landbouwweg 24E
3899BE Zeewolde
www.ribbootwinkel.nl

Omschrijving
RIB boot lengte 3,90 mtr.
Standaard uitgevoerd met:
voorpuntbank (incl. kussen) met opbergruimte peddelset,
voetpomp,
landvast,
zelflozer
en
reparatieset
motor
spiegelbeschermer aan binnen en buiten zijde robuuste stootrand.
handgrepen rondom console met rvs beugel incl. voorzit met
kussens en opbergruimte (excl.sportstuur en kabel) RVS
radarbeugel incl. verlichting 2 zitsbank met opbergruimte en
kussen hull (bodem) kleur wit. (Tegen meerprijs ook verkrijgbaar in
zwart of oranje) diverse kleuren en accenten mogelijk Al onze Rib
boten zijn voorzien van overdrukventielen! Het betreft hier een
nieuwe RIB met een vaste prijs! CE gekeurd en 2 jaar garantie

Max motorvermogen 30PK kortstaart Onze boten zijn erg scherp
geprijsd en van goede kwaliteit. Vraag vrijblijvend een offerte op
voor het compleet vaarklaar opleveren van de boot. Wij leveren
ook motoren, uiteraard mag u zelf ook de motor aanleveren. Of
kom langs bij onze showroom en ervaar ons aanbod met
aantrekkelijke kortingen!!

Basisinformatie
Merk :

Excellent

Type :

390bf

Lengte (m) :

3.90

Breedte (m) :

1.90

Conditie :

Nieuw

Prijs :

3.197,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

Zeewolde - Flevoland

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
RIB boot lengte 3,90 mtr.
Standaard uitgevoerd met:
voorpuntbank (incl. kussen) met opbergruimte
peddelset, voetpomp, landvast, zelflozer en reparatieset
motor spiegelbeschermer aan binnen en buiten zijde
robuuste stootrand.
handgrepen rondom
console met rvs beugel incl. voorzit met kussens en
opbergruimte (excl.sportstuur en kabel)
RVS radarbeugel incl. verlichting
2 zitsbank met opbergruimte en kussen
hull (bodem) kleur wit. (Tegen meerprijs ook
verkrijgbaar in zwart of oranje)
diverse kleuren en accenten mogelijk
Al onze Rib boten zijn voorzien van overdrukventielen!
Het betreft hier een nieuwe RIB met een vaste prijs!
CE gekeurd en 2 jaar garantie
Max motorvermogen 30PK kortstaart
Onze boten zijn erg scherp geprijsd en van goede
kwaliteit.
Vraag vrijblijvend een offerte op voor het compleet
vaarklaar opleveren van de boot. Wij leveren ook
motoren, uiteraard mag u zelf ook de motor aanleveren.

Of kom langs bij onze showroom en ervaar ons aanbod
met aantrekkelijke

