€ 45.375,-

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

Invictus yacht
€ 45.375,7.45 m
2.45 m
Polyester
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Klop Watersport B.V.
Rivierdijk 34
3372 BG Hardinxveld-Giessendam
0184612227
www.klopwatersport.nl

Omschrijving
Invictus 240 FX
De Invictus 240 FX is de 24 footer van een zeer luxueuze serie
console boten van het bekende italiaanse design bureau Christian
Grande.
Een ongewoon luxe uitstraling met geweldige vaareigenschappen,
maakt deze boot tot een unieke boot in zijn klasse.
Een klein model Invictus maar die wel de footprint van het merk
Invictus ademt. Een juweel met comfort and high level accesoires,
behoort tot iemand die op zoek is naar een kwaliteitsboot, die
veiligheid en prestaties biedt, zonder het inleveren van luxe en
elegantie.Invictus; boot van de toekomst

Het merk Invictus tilt de standaard luxe naar een hoger plan en
werkt aan de realisatie van dromen van de toekomstige eigenaren.
Met de nieuwe ontwerpen heeft Invictus de toekomst van unieke
en onderscheidende boten in handen. De boten zijn ontworpen en
gebouwd met alle kwaliteiten die de Italiaanse scheepsbouw eigen
is.
De basisprijs van deze boot ligt op &euro;45.375,-- zonder motor
en accessoires.
Uiteraard is deze boot geheel naar wens samen te stellen qua
motorisering en accessoires.

Basisinformatie
Merk :

Invictus Yacht

Type :

Invictus 240 Fx Console Boot

Lengte (m) :

7.45

Breedte (m) :

2.45

Diepgang (m) :

0.39

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

45.375,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Ligplaats :

At Sales Office

Motor
Vermogen in PK :

250

Brandstof :

Benzine

Inhoud brandstoftank (liters) :

270

Volledige Omschrijving
Invictus 240 FX
De Invictus 240 FX is de 24 footer van een zeer
luxueuze serie console boten van het bekende italiaanse
design bureau Christian Grande.
Een ongewoon luxe uitstraling met geweldige
vaareigenschappen, maakt deze boot tot een unieke
boot in zijn klasse.
Een klein model Invictus maar die wel de footprint van
het merk Invictus ademt. Een juweel met comfort and
high level accesoires, behoort tot iemand die op zoek is
naar een kwaliteitsboot, die veiligheid en prestaties
biedt, zonder het inleveren van luxe en
elegantie.Invictus; boot van de toekomst
Het merk Invictus tilt de standaard luxe naar een hoger
plan en werkt aan de realisatie van dromen van de
toekomstige eigenaren. Met de nieuwe ontwerpen
heeft Invictus de toekomst van unieke en
onderscheidende boten in handen. De boten zijn
ontworpen en gebouwd met alle kwaliteiten die de
Italiaanse scheepsbouw eigen is.
De basisprijs van deze boot ligt op â‚¬45.375,-- zonder
motor en accessoires.
Uiteraard is deze boot geheel naar wens samen te
stellen qua motorisering en

