€ 27.995,-

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

Asloep
€ 27.995,7.7 m
2.5 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

JACHTHAVEN ACHTERBOS B.V.
ACHTERBOS 22 B
3645 CD VINKEVEEN
0297212260
www.achterbos.com

Basisinformatie
Merk :

Asloep

Type :

770

Lengte (m) :

7.70

Breedte (m) :

2.50

Diepgang (m) :

0.65

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

27.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

1950

Ligplaats :

Vinkeveen

Motor
Merk :

Mitsubishi

Type :

Craftsman

Vermogen in PK :

10 Tot 30pk

Brandstof :

Diesel

Volledige Omschrijving
De Asloep 770 kenmerkt zich door een zee van ruimte om te ontspannen en te loungen op het water. De sloep is van alle
gemakken voorzien. Er is een groot zonnedek, een dikke rubberen stootrand, een luxe kussenset, verlichting, RVS beslag, een
koelkist, toilet en er zijn afsluitbare bakskisten. En toch heeft het zeer complete schip de uiterst scherpe prijs
De sterke punten van de Asloep 770 zijn het hoogwaardige polyester, de ruimte en stabiliteit, een rijke standaarduitrusting
en de perfecte afwerking. Standaard wordt de sloep geleverd met een 16 pk Mitsubishi Craftsman dieselmotor. Sterkere
motoren â€“ tot 42 pk â€“ zijn eveneens leverbaar.
Door de geweldige vaareigenschappen voelt de Asloep 770 zich thuis op zowel klein als groot water en geeft de schipper en
passagiers een veilig en comfortabel gevoel. De standaard trimvlakken geven de Asloep een nog stabielere ligging en zorgen
ervoor, dat de neus niet omhoog gaat als er sneller wordt gevaren.
Het is niet voor niks dat de Asloep 770 een CE keurmerk heeft voor zowel de C als D categorie..Het schip is daarmee
goedgekeurd om met 8 personen in kustwater te varen en zelfs met 12 personen in binnenwater.
De sloep is in elke RAL-kleur leverbaar, zodat de consument zelf de kleur kan bepalen. De Asloep 770 wordt standard zeer
compleet en altijd vaarklaar geleverd. Daarom is de lijst met opties uiterst kort, maar natuurlijk is een aantal luxe extraâ€™s
verkrijbaar.Asloep by Jachtrhaven Achterbos
Achterbos 22b,

