€ 6.699,-

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

Sea Doo
€ 6.699,2.79 m
1.18 m
other
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Watersport Paradise
ENGELSEWEG 219
5705 AE HELMOND
0653120125
www.watersportparadise.nl

Omschrijving
Nieuw, inclusief 2 jaar garantieNieuw, inclusief 2 jaar garantie
Meer vaarplezier dan u zich ooit hebt kunnen voorstellen. De
weergaloze Sea?Doo SPARK is speels en gemakkelijk te bedienen,
zodat iedereen in uw gezin ervan kan genieten. Bovendien kunt u
kiezen uit drie verschillende kleuren combinaties en tal van
persoonlijke opties en
accessoires.
ROTAX 900 ACE
De Rotax 900 ACE is de zuinigste motor op de markt en verbruikt
slechts 7,34 liter brandstof per uur
iBR EN CONVENIENCE-PAKKET PLUS

Meer controle met ons exclusieve Intelligent Brake and Reverse
(iBR)-systeem en meer plezier waar u ook gaat met het nieuwe
draagbare BRP-audiosysteem voor SPARK-modellen.* Voeg het
opbergvak vooraan toe om uw spullen in mee te nemen en gebruik
de Sea-Doo opstap voor gemakkelijker opstappen. Ervaar
bovendien de extra beveiliging van de diefstalbeveiligingssleutel.
POLYTEC MATERIAAL

Basisinformatie
Merk :

Sea Doo

Type :

Spark 2-up 900

Lengte (m) :

2.79

Breedte (m) :

1.18

Diepgang (m) :

0.40

Conditie :

Nieuw

Bouwjaar :

2020

Prijs :

6.699,-

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Other

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Rotax

Type :

4-tec

Bouwjaar motor :

2018

Vermogen in PK :

60

Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

3

Inhoud brandstoftank (liters) :

30

Volledige Omschrijving
Nieuw, inclusief 2 jaar garantie
Nieuw, inclusief 2 jaar garantie
Meer vaarplezier dan u zich ooit hebt kunnen
voorstellen. De weergaloze Seaâ€‘Doo SPARK is speels
en gemakkelijk te bedienen, zodat iedereen in uw gezin
ervan kan genieten. Bovendien kunt u kiezen uit drie
verschillende kleuren combinatiesÂ en tal van
persoonlijke opties en
accessoires.
ROTAX 900 ACE
De Rotax 900 ACE is de zuinigste motor op de markt en
verbruikt slechts 7,34 liter brandstof per uur
iBR EN CONVENIENCE-PAKKET PLUS
Meer controle met ons exclusieve Intelligent Brake and
Reverse (iBR)-systeem en meer plezier waar u ook gaat
met het nieuwe draagbare BRP-audiosysteem voor
SPARK-modellen.* Voeg het opbergvak vooraan toe om
uw spullen in mee te nemen en gebruik de Sea-Doo
opstap voor gemakkelijker opstappen. Ervaar bovendien
de extra beveiliging van de diefstalbeveiligingssleutel.
POLYTEC MATERIAAL
Dit innovatieve materiaal reduceert het gewicht van het
vaartuig om ook met kleinere motoren topprestaties te
kunnen leveren. Het vaartuig is daarnaast ook licht
genoeg om door de meeste auto's te worden getrokken.
Bovendien is het materiaal door de gekleurde rand
beter bestand tegen krassen dan glasvezel.Â
STICKERSET
Geef uw Sea-Doo SPARK met een van de custom
Attitude-stickerset een nog meer eigen gezicht. Deze
Deze technologie voorkomt dat er corrosief zout water
unieke personaliseringsoptie biedt niemand anders.
of schadelijk vuil de motor binnendringt en
INTELLIGENT THROTTLE CONTROL (iTC)
Kies tussen een snellere of soepelere acceleratie dankzij
de Sport-modus, leverbaar op modellen met Rotax 900
HO ACE motor, en de Touring-modus, leverbaar op alle
modellen.
GESLOTEN KOELCIRCUIT

Volledige Omschrijving
zorgt zo voor een betere betrouwbaarheid en meer

