€ 465.000,-

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

Pacific
€ 465.000,19.3 m
5.4 m
Staal
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Altena Yachtbrokers
Keizersveer 3a a
4941 TA Raamsdonkveer
0162-512714
www.altena-yachtbrokers.com

Omschrijving
Zeer uitgebreid schip, van alle gemakken voorzien.'' Pacific 1900 "
Dit zeer mooie schip is van het bouwjaar 2002, maar is in 2009
voorzien van een refit.
Op dit schip zijn alle materialen en apparatuur van top kwaliteit!
Het schip is voorzien van een luxe en royale zithoek, waardoor het
aangenaam vertoeven is. Door het groot aantal ramen die ook
voorzien zijn van dubbele beglazing, valt er heel veel licht in het
leefgedeelte.
Als u verder richting de boeg loopt bevindt zich de keuken die
voorzien is van een 4-pits ceramische kookplaat, combimagnetron

en een Amerikaanse koelkast. Verder naar voren bevindt u zich in
de eerste hut die voorzien is van een apart toilet en badkamer.
Aan de achterzijde van het schip is de eigenaarshut gesitueerd.
Deze is voorzien van een bank, een make-up tafel en ook van een
eigen badkamer met inloopdouche, toilet en 2 spoelbakjes. Verder
is er een derde hut die voorzien is van 2 x eenpersoonsbed.

Basisinformatie
Merk :

Pacific

Type :

Allure 190

Lengte (m) :

19.30

Breedte (m) :

5.40

Diepgang (m) :

1.36

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

465.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Onbekend

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Deutz

Vermogen in PK :

231

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

900

Inhoud brandstoftank (liters) :

3250

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

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

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

3

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Victron

Volledige Omschrijving
Zeer uitgebreid schip, van alle gemakken voorzien.
'' Pacific 1900 "
Â
Dit zeer mooie schip is van het bouwjaar 2002, maar is
in 2009 voorzien van een refit.
Op dit schip zijn alle materialen enÂ apparatuur van top
kwaliteit!
Het schip is voorzien van een luxe en royale zithoek,
waardoor het aangenaam vertoeven is. Door het groot
aantal ramen die ook voorzien zijn van dubbele
beglazing, valt er heel veel licht in het leefgedeelte.
Als u verder richting de boeg loopt bevindt zich de
keuken die voorzien is van een 4-pits ceramische
kookplaat, combimagnetron en een Amerikaanse
koelkast. Verder naar voren bevindt u zich in de eerste
hut die voorzien is van een apart toilet en badkamer.
Aan de achterzijde van het schip is de eigenaarshut
gesitueerd. Deze is voorzien van een bank, een make-up
tafel en ook van een eigen badkamer met inloopdouche,
toilet en 2 spoelbakjes. Verder is er een derde hut die
voorzien is van 2 x eenpersoonsbed.
Â
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een
e-mail sturen naar info@altena-yachtbrokers.com.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Algemeen
Besturing: en fullow-up
Accommodatie
Overig: Kersenhout interieur, marmer in badkamers,
deels ledere bekleding, grote koelkast in keuken, etc
Uitrusting
Zwemplatform: teakdek en 2 x trap
Davits:

