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

Glastron
€ p.o.a.
5.4 m
2.3 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatland Boatservice Dannijs
Setheweg 18
7942 LB Meppel
0522240511
www.boatland.nl

Basisinformatie
Merk :

Glastron

Type :

Gts 180

Lengte (m) :

5.40

Breedte (m) :

2.30

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

At Sales Office

Land haven :

Netherlands

Motor
Merk :

Outboard

Volledige Omschrijving

Als je eenmaal in de GTS 180 bent vertrokken, zul je nooit meer terugkijken. Exotische exterieur kleurenschema's,
sportieve Glastron aangepaste meters en een zachte zwemplatform maken deze sportboot nog veel aantrekkelijker. U zult
zien dat de GTS 180 de boot is die u altijd al wilde hebben.Romp en dekBoeg- en hekogen, roestvrij staal Schoenplaatjes,
roestvrij staal Glasvezel stringer systeem, toeter Navigatieverlichting LED, Romp Wrijfrail met roestvrijstalen inzetstuk
Winnend randbeschermingsplan Zweiplattenform, grijs Zwemplatform, achtersteven Kleurenschema buitenkant, kleurkeuze
Exterieur GTS kleurenschema keuze van kleur met grafische afbeeldingen Ladder, achtersteven, telescopisch cockpit
Drankhouder, synthetisch Berging, cockpit zijwand Koeler ingebouwd onder de bank Hoffelijkheidslicht Voering van
glasvezel, antislip, zelflozend Poortconsole, handschoenenkastje Interieur, GTS kleurenschema, kleurkeuze Zitplaatsen,
cockpit, bank Skilocker, in de vloer, gegoten glasvezelafwerking, mat Waterintrusie managementsysteem Handgreep (en),
synthetisch Opbergruimte, boeg en cockpit, onder stoelen Coaming-pads met rijke, met de hand aangebrachte vinyl en
comfortvulling Zitplaatsen, strikkussens Zitplaatsen, ComfortRide, opklapbare emmersteun (en) Stoffering, premium contour
vinyl met aangepaste details Roer Noodmotor uitgeschakeld Stuurwiel, luxe, kantelen Schakelaars, unieke pull-knop
Aangepaste meters, mistbestendig Stuurwiel, premium upgrade, tilt Dash, koolstofvezel panelen en peilbuizen
Instrumentatie, roer: multifunctionele digitale meters met urenteller en GPS-snelheid vermaak Stereo, w / AM / FM-radio,
BluetoothÂ® & extra ingang Luidsprekers (2) Motor /

Volledige Omschrijving
systemen / aandrijving Lenspomp (en), automatisch Uitgang, USB-laadpoort.Â Â Graag zien wij u in onze verwarmde
showroom! Voor meer informatie neemt u contact op met:Boatservice Dannijs B.VSetheweg 187942 LB MeppelTel:

