€ 139.000,-

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

Bavaria
€ 139.000,10.4 m
3.45 m
Polyester
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jansma Jacht Sneek BV
Zwolmansweg 24 28
8606 KC Sneek
0515433390
www.jansmajacht.nl

Omschrijving
Een van de meest complete 33-ers ooit aangeboden! Deze boot is
zeer praktisch met 4 slaapplaatsen in 2 hutten en hard top met
elektrisch schuifdak. Verdere uitrusting o.a. boeg- en hekschroef
met ab, elektrische ankerlier, Raymarine kaartplotter en radar,
Raymarine stuurautomaat met ab, achtertent, teak op vloer
cockpit/gangboorden/zwemplateau, 2x koelkast, boiler, Victron
Multiplus 3000W omvormer en acculader, grillplaat in cockpit,
extra watertank, elektronische motorbediening, antifouling,
uitneembare davits, zoekschijnwerper met ab, extra zware
machinekamerisolatie, dekwaspomp, Tecma electrisch toilet,
Wallas
dieselkooktoestel,
flatscreen,
radio/cd/dvd,
RVS

fenderkorven.
Indeling van voor naar achter: tweepersoonsbed in de punt, deur
naar salon aan bb en kombuis met 2-pits Wallas kooktoestel,
koelkast ,spoelbak en magnetron, aan sb natte cel met electrisch
toilet wasbak en douche, aan bb deur naar middenhut met aan bb
zitbankje en aan sb 2 enkele bedden, welke dmv vulkussens
eenvoudig tot groot tweepersoonsbed omgebouwd kan worden.
Vanuit salon trap naar cockpit.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

33 Sport Ht

Lengte (m) :

10.40

Breedte (m) :

3.45

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

139.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Waterverplaatsing (kg) :

6100

Ligplaats :

Jansma Jacht Bv, Sneek.

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Volvo Penta

Vermogen in PK :

190

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

5

Draaiuren :

1334

Inhoud brandstoftank (liters) :

520

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :

Veiligheid
Lenspomp :

Volledige Omschrijving
Een van de meest complete 33-ers ooit aangeboden!
Deze boot is zeer praktisch met 4 slaapplaatsen in 2
hutten en hard top met elektrisch schuifdak. Verdere
uitrusting o.a. boeg- en hekschroef met ab, elektrische
ankerlier, Raymarine kaartplotter en radar, Raymarine
stuurautomaat met ab, achtertent, teak op vloer
cockpit/gangboorden/zwemplateau, 2x koelkast, boiler,
Victron Multiplus 3000W omvormer en acculader,
grillplaat in cockpit, extra watertank, elektronische
motorbediening, antifouling, uitneembare davits,
zoekschijnwerper met ab, extra zware
machinekamerisolatie, dekwaspomp, Tecma electrisch
toilet, Wallas dieselkooktoestel, flatscreen,
radio/cd/dvd, RVS fenderkorven.
Indeling van voor naar achter: tweepersoonsbed in de
punt, deur naar salon aan bb en kombuis met 2-pits
Wallas kooktoestel, koelkast ,spoelbak en magnetron,
aan sb natte cel met electrisch toilet wasbak en douche,
aan bb deur naar middenhut met aan bb zitbankje en
aan sb 2 enkele bedden, welke dmv vulkussens
eenvoudig tot groot tweepersoonsbed omgebouwd kan
worden. Vanuit salon trap naar

