€ 62.500,-

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

Quicksilver
€ 62.500,6.5 m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

Activ 675 Bowrider

Lengte (m) :

6.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

62.500,-

Specificaties
Ligplaats :

Veldhoven

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Activ 675 Bowrider is een geweldige boot om in contact te blijven met het water. Tot 7 personen kunnen ruim zitten in
zowel de boeg als de cockpit.
Geen enkele centimeter dek oppervlak is ongebruikt gelaten, maar toch hebben de ontwerpers er ook een compacte
functionele cabine in geÃ¯ntegreerd.
De boeg is gescheiden van de rest van de boot door een toeggansdeur met een afvoersysteem om de cockpit droog te
houden. Een handige instap aan
bakboord maakt het makkelijk om vanaf de achtersteven naar de boeg te lopen. Er is geen niveauverschil tussen de beide
gebieden, dat maakt het extra
makkelijk met het manoeuvreren binnen de boot. Het stuurcomfort is groot dankzij de dubbele versterkte zittingen op een
polyester voetstuk en dubbele
bekerhouders. Proost!
De Quicksilver 675 Bowrider is het nieuwste model in deze klasse en zal binnenkort bij ons in de showroom te bewonderen
zijn.
De boot die vanaf Maart bij ons in de shoowroom ligt is uitgerust met :
Smart-Pack :
- Led contour verlichting
- Star Flip upseat
- Koelkast
- Cockpit douche
- Vesselview Link
- Fusion marine radio + speakers
- Simrad NSS EVO 9 kaartplotter +HDI transducer
- Teak houten cockpit tafel
- Cockpit sunlounge
En is hij uitgerust met :
- Zonnedek in de boeg
- Dekzeil
- Wasbak
- Hydraulische besturing - onderdeel van Mercury V6 rigging
- Aanmeerpakket
- Zipwake trim controle Systeem
- Wakeboard tower
Complete kost â‚¬ 62500,00 Bel,mail of kom langs voor de beste

