€ 81.500,-

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

Axopar
€ 81.500,7.6 m
2.55 m
Polyester
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Kempers Watersport B.V.
Herenweg 100
1431GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
0172503000
www.kemperswatersport.nl

Omschrijving
Axopar 24 Hard Top. Jonge gebruikte boot, in nieuw staat. Deze
Axopar 24 Hard Top is van model- en bouwjaar 2019 en hebben
wij in het voorjaar van 2019 geleverd aan de huidige eigenaar. De
nieuwprijs van deze boot voor modeljaar 2020 zit op ?91.140,- en
wordt nu aangeboden voor een vraagprijs van ?81.500,- . Deze
Axopar 24 Hard Top verkeert in nieuwstaat en is uitgerust met
een krachtige Mercury 200 PK V6 buitenboord motor. Er zitten
verschillende opties op de boot zoals een boegschroef, kussenset
voor een twee persoons bed, zoetwater systeem, water ski paal,
koellade ect. Een erg prettige optie is het grote Simrad scherm
waarop alle informatie van de motor en de boot is af te lezen en

zal tevens als kaartplotter kunnen worden gebruikt. Kortom, een
goede aanbieding om een jonge gebruikte Axopar 24 HT te varen.
De meeste foto's zijn van een zusterschip, meerdere echte foto's
zullen volgen.
Motor, electra, waterDraaiuren: Circa

Basisinformatie
Merk :

Axopar

Type :

24 Hard Top

Lengte (m) :

7.60

Breedte (m) :

2.55

Diepgang (m) :

0.70

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

81.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercury

Type :

200 xl Dts

Bouwjaar motor :

2019

PK vermogen :

200

Aantal motoren :

1

Branstofsoort :

Benzine

Uren :

35

Kruissnelheid :

Circa

Inhoud brandstoftank (liters) :

220

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Navigatielichten :
Log :

Interieur
Aantal kooien :
Koelkast :

Uitrusting
Zwemtrap :

2

Volledige Omschrijving
Axopar 24 Hard Top. Jonge gebruikte boot, in nieuw
staat.
Deze Axopar 24 Hard Top is van model- en bouwjaar
2019 en hebben wij in het voorjaar van 2019 geleverd
aan de huidige eigenaar. De nieuwprijs van deze boot
voor modeljaar 2020 zit op â‚¬91.140,- en wordt nu
aangeboden voor een vraagprijs van â‚¬81.500,- . Deze
Axopar 24 Hard Top verkeert in nieuwstaat en is
uitgerust met een krachtige Mercury 200 PK V6
buitenboord motor. Er zitten verschillende opties op de
boot zoals een boegschroef, kussenset voor een twee
persoons bed, zoetwater systeem, water ski paal,
koellade ect. Een erg prettige optie is het grote Simrad
scherm waarop alle informatie van de motor en de boot
is af te lezen en zal tevens als kaartplotter kunnen
worden gebruikt. Kortom, een goede aanbieding om
een jonge gebruikte Axopar 24 HT te varen. De meeste
foto's zijn van een zusterschip, meerdere echte foto's
zullen volgen.
Motor, electra, water
Draaiuren:

