€

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

Navalia tender
€ 19.500,62 m
23 m
Aluminium

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Navalia Boten
Nylonstraat 12-1
8281 JX GENEMUIDEN
06 40 63 98 96

Omschrijving
optie tot elektriche motor Deze Tender 620 wordt u aangeboden
door Navalia Boten uit Genemuiden.Navalia boten uit
Genemuiden is een startend bedrijf wat een samen werking
&rsquo;s verband heeft met Van Vossen design &amp; Alu Ship.
Door deze samenwerking kunnen wij u deze super mooie tender
620 aanbieden wat in samenwerking gebouwd is.Voor wie wil
genieten van comfortabel vaargenot op een compacte boot,
hebben wij de Navalia Tender 620 te koop. Deze boot kunt u
samen stellen zowel met een in boord diesel motor &amp; elektro
motor. De Navalia 620 biedt plaats aan 8 volwassenen deze
Tender is uitgerust met een zelflozende de kuip vloer. Het gevoel

aan boord maakt dat elke uitstapje met de Navalia 620 Tender
gegarandeerd een genot is. De zitting is comfortabel met een
prettige hoge rugleuning. Met onze luxe kussen set maakt het
zitcomfort compleet af. Deze Tender 620 kunt op u compleet
samen stellen op afspraak.Let op prijs is vanaf prijs!Lengte: 6.20
meterBreedte: 2.30 meterDiepgang: 0.60 meterDoorvaarthoogte:
0.76 meterMaximaal aantal Pk&rsquo;s inboort: 57 pk Maximaal
aantal pk&rsquo;s elektro motor : 10 KW Neem contact op voor
een proefvaart en stel u sloep al vanaf&euro; 19.500 na u wens
samen.

Basisinformatie
Merk :

Navalia Tender

Type :

620

Lengte (m) :

62.00

Breedte (m) :

23.00

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Inruil mogelijk tegen :

Inruil Prijzen

Prijs :

19.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Motor
Soort motor :

Binnenboordmotor

Start type :

Elektrisch

Brandstof :

Diesel

Volledige Omschrijving
optie tot elektriche motor Deze Tender 620 wordt u
aangeboden door Navalia Boten uit
Genemuiden.Navalia boten uit Genemuiden is een
startend bedrijf wat een samen werking â€™s verband
heeft met Van Vossen design & Alu Ship. Door deze
samenwerking kunnen wij u deze super mooie tender
620 aanbieden wat in samenwerking gebouwd is.Voor
wie wil genieten van comfortabel vaargenot op een
compacte boot, hebben wij de Navalia Tender 620 te
koop. Deze boot kunt u samen stellen zowel met een in
boord diesel motor & elektro motor. De Navalia 620
biedt plaats aan 8 volwassenen deze Tender is uitgerust
met een zelflozende de kuip vloer. Het gevoel aan
boord maakt dat elke uitstapje met de Navalia 620
Tender gegarandeerd een genot is. De zitting is
comfortabel met een prettige hoge rugleuning. Met
onze luxe kussen set maakt het zitcomfort compleet af.
Deze Tender 620 kunt op u compleet samen stellen op
afspraak.Let op prijs is vanaf prijs!Lengte: 6.20
meterBreedte: 2.30 meterDiepgang: 0.60
meterDoorvaarthoogte: 0.76 meterMaximaal aantal
Pkâ€™s inboort: 57 pk Maximaal aantal pkâ€™s elektro
motor : 10 KW Neem contact op voor een proefvaart
en stel u sloep al vanafâ‚¬ 19.500 na u wens samen.

