€ 325.000,-

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

Atlantic
€ 325.000,14.99 m
4.5 m
Polyester
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Nu te koop van eerste eigenaar deze werkelijk prachtige en
complete Atlantic 50. O.a. uitgerust met easy handling cabrio,
hydraulische
radarbeugel,
rvs
raamlijsten,
dubbelarmige
ruitenwissers met sproeisysteem, teakdek, dubbele rvs reling met
zijtrappen en fenderkorven, dekverlichting, elektrisch verstelbare
stuurbank, buitenspeakers, koelbox op achterdek, Siemens
vaatwasser, combi magnetron en Siemens was/droog combinatie,
generator, accu's vernieuwd 2017/2018.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Now for sale from the first owner this truly beautiful and complete
Atlantic 50. A.o. equipped with easy handling convertible,
hydraulic radar bracket, stainless steel window frames, double-arm
wipers with sprinkler system, teak deck, double stainless steel
railing with side steps and fender baskets, deck lighting, electrically
adjustable steering bench, outside speakers, cool box on aft deck,
Siemens dishwasher, combi microwave and Siemens washer /
dryer , generator, batteries renewed 2017/2018.

Basisinformatie
Merk :

Atlantic

Type :

50

Lengte (m) :

14.99

Breedte (m) :

4.50

Diepgang (m) :

1.25

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

325.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Waterverplaatsing (kg) :

22000

Doorvaarthoogte (m) :

3.4

Ligplaats :

Drimmelen

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta 480 Pk

Aantal motoren :

2

Draaiuren :

1350

Inhoud brandstoftank (liters) :

2400

Boegschroef :
Hekschroef :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Volledige Omschrijving
Nu te koop van eerste eigenaar deze werkelijk prachtige
en complete Atlantic 50. O.a. uitgerust met easy
handling cabrio, hydraulische radarbeugel, rvs
raamlijsten, dubbelarmige ruitenwissers met
sproeisysteem, teakdek, dubbele rvs reling met
zijtrappen en fenderkorven, dekverlichting, elektrisch
verstelbare stuurbank, buitenspeakers, koelbox op
achterdek, Siemens vaatwasser, combi magnetron en
Siemens was/droog combinatie, generator, accu's
vernieuwd 2017/2018.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Now for sale from the first owner this truly beautiful
and complete Atlantic 50. A.o. equipped with easy
handling convertible, hydraulic radar bracket, stainless
steel window frames, double-arm wipers with sprinkler
system, teak deck, double stainless steel railing with
side steps and fender baskets, deck lighting, electrically
adjustable steering bench, outside speakers, cool box on
aft deck, Siemens dishwasher, combi microwave and
Siemens washer / dryer , generator, batteries renewed
2017/2018.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

