€ 25.495,-

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

Pieterman 750
€ 25.495,7.5 m
2.55 m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Bunsberg Yachting
Oosteinderweg 287 B
1432AW Aalsmeer
0297893062
http://www.bunsberg.nl

Basisinformatie
Merk :

Pieterman 750

Type :

- De Moderne Reddingssloep Van 2020!

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.55

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

25.495,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Aalsmeer

Postcode ligplaats :

1432AW

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De Pieterman 750 RSQ een echte reddingssloep van oorsprong. Inmiddels al weer 8 jaar door vele modificatie aangepast
voor de pleziervaart. Deze stoere sloep met diepe zelflozende kuip biedt dankzij de extra brede romp veel stabiliteit en met
gemak plaats voor 10 personen. Extra hoge vrijboorden geven de sloep niet alleen een sterke uitstraling, maar maakt het
varen veilig met kinderen aan boord. Naast de keuze van een outboard-benzine of inboard-diesel versie, kan elke Pieterman
750 RSQ sloep worden uitgevoerd met elektrische of hybride aandrijving. De hoge rugleuningen en het grote uitneembare
zonnedek bieden het comfort voor een mooie dagtocht. STANDAARD UITRUSTING: Dik rubberen stootrand, Zelflozende
kuip, RVS 3 traps zwemtrap op roer, RVS kikkers, Aangehangen roer met RVS beslag, Luxe zit en rug kussenset, Grote
bergvakken onder zittingen, Hydraulische besturing + RVS stuurwiel, Automatische bilgepomp, 2 accu's met
hoofdschakelaar. Pieterman 750 incl. Honda 15pk en toebehorenâ‚¬ 25.495,-Meerprijs Honda 20 pk incl. 12L
brandstroftankâ‚¬ 250,-Meerprijs Honda 40pk incl. 24L brandstoftankâ‚¬ 3.300,-Pieterman 750 incl. Vetus 16 pk Dieselâ‚¬
31.995,-Pieterman 750 incl. Vetus 27 pk Dieselâ‚¬ 33.495,- Bekijk de uitgebreide lijst met opties en prijzen op onze
website: www.bunsberg.nlPrijs vanaf â‚¬ 25.495,* Showroom geopend op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur, dinsdag t/m donderdag op afspraak. Tel:
0297-893062 graag tot ziens in onze showroom.Wij zijn gespecialiseerd in Nieuwe en jong Gebruikte sloepen. Bezoek onze
website www.bunsberg.nl en ontdek ons ruime aanbod. Bekijk ook onze andere advertenties.

