€ 78.000,-

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

Bavaria
€ 78.000,10.45 m
3.45 m
Polyester
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

All Waters Yachts
Martinusstraat 36
3840 Gors-Opleeuw
+32(0)473926394
www.allwatersyachts.com

Omschrijving
Snelvarend sportief motorjacht met ruim buitensalon en praktisch
interieur. 2 volwaardige hutten. Plezier gegarandeerd in alle
wateren.Bavaria 33 sport is een opvallend ruim motorjacht voor
jong of oud. De nadruk ligt op ontspannen in alle comfort.
Het buitensalon is de ruimte waar men de meeste tijd doorbrengt.
Er is een grote rondzit, een koelkast met handwasbakje en ook de
grill is een pluspunt. De kuip kan op zonnige dagen volledig open.
De bank wordt in enkele stappen omgetoverd tot een comfortabel
zonnebed. Naast de stuurstand is een tweede zitbank en opvallend
is het zonnekussen dat je vooraan kan plaatsen voor een ultieme
beleving van weer en water.

Bij kille zomeravonden is de ruimte volledige afsluitbaar met een
knappe tent. Er zijn inbouwluidsprekers en sfeerverlichting.
Sportieve vaarders popelen om plaats te nemen achter de
stuurstand met overzichtelijke instrumenten. De benzinemotoren
zijn absoluut een pluspunt voor de toekomst of het varen in
bepaalde watergebieden.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

33 Sport

Lengte (m) :

10.45

Breedte (m) :

3.45

Diepgang :

0.9

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

78.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Regio Antwerpen

Land haven :

BE

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

5.7 Gxi

PK vermogen :

325

Aandrijving :

Stern Drive

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Benzine

Aantal cilinders :

8

Kruisvorm max?? :

: Circa

Uren :

520

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Navigatielichten :
Radar :
Afstandsbediening :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

: Voorin Master Hut Met Bed + Kasten, Achteraan Gastenkamer Met 2x Bed, Ka

Douche binnen :
Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

: Ook Mogelijk Op Spiritus

