€ 10.450,-

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

Corsiva
€ 10.450,5.7 m
2.2 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Unique Boat Design
Buijs Ballotstraat 2 C
2693BE 's-Gravenzande
0174289733
www.uniqueboatdesign.nl

Omschrijving
Omschrijving: Een volwassen sloep met de outboard motor keurig
verwerkt in een bun. Hiermee heeft u alle voordelen van de stille
en zuinige Suzuki buitenboordmotoren voor een lage prijs. De
royale rondzit in de boeg biedt plaats aan 6 volwassenen en is
tevens voorzien van diverse afsluitbare opbergvakken. Voor de
zonaanbidders is de rondzit vrij snel om te bouwen naar een riant
zonnedek. ( optioneel verkrijgbaar ). De verlaagde vloer zorgt voor
een diepe zit met goede rugsteun.De Corsiva 570 New Age is een
trailerbare sloep, laag in gewicht en makkelijk te hanteren. Kijk,
vergelijk en overtuig uzelf; de Corsiva 570 is en blijft de juiste
keuze.De 570 is vrijwel geheel zelf samen te stellen qua

rompkleur, kap en kussenset. Hiermee heeft u dus altijd de
mogelijkheid om een persoonlijke touch aan uw boot te
geven.Standaard
uitrusting:Rompkleur
naar
keuze
AnkerluikToiletvoorbereiding in boegRugleuningRvs kikkers
KabelaringStuursysteem met luxe stuurwiel Volledige kussenset
Prijs Corsiva 570 New Age inclusief standaard uitrusting zonder
motor: &euro; 10.450,00

Basisinformatie
Merk :

Corsiva

Type :

570 New Age

Lengte (m) :

5.70

Breedte (m) :

2.20

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

10.450,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

450

Doorvaarthoogte (m) :

1.00

Ligplaats :

's-gravenzande

Postcode ligplaats :

2693BE

Motor
Soort motor :

Buitenboordmotor

Brandstof :

Benzine

Volledige Omschrijving
Omschrijving: Een volwassen sloep met de outboard
motor keurig verwerkt in een bun. Hiermee heeft u alle
voordelen van de stille en zuinige Suzuki
buitenboordmotoren voor een lage prijs. De royale
rondzit in de boeg biedt plaats aan 6 volwassenen en is
tevens voorzien van diverse afsluitbare opbergvakken.
Voor de zonaanbidders is de rondzit vrij snel om te
bouwen naar een riant zonnedek. ( optioneel
verkrijgbaar ). De verlaagde vloer zorgt voor een diepe
zit met goede rugsteun.
De Corsiva 570 New Age is een trailerbare sloep, laag in
gewicht en makkelijk te hanteren. Kijk, vergelijk en
overtuig uzelf; de Corsiva 570 is en blijft de juiste
keuze.De 570 is vrijwel geheel zelf samen te stellen qua
rompkleur, kap en kussenset. Hiermee heeft u dus altijd
de mogelijkheid om een persoonlijke touch aan uw boot
te geven.
Standaard uitrusting:
Rompkleur naar keuze
Ankerluik
Toiletvoorbereiding in boeg
Rugleuning
Rvs kikkers
Kabelaring
Stuursysteem met luxe stuurwiel
Volledige kussenset Prijs Corsiva 570 New Age inclusief
standaard uitrusting zonder motor: â‚¬

