€ 59.800,-

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

Antaris Sixty 6 (Nieuw)
€ 59.800,6.6 m
2.6 m
Polyester
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Peek Watersport Centrum
Diemerzeedijk 35
1095 KK Amsterdam
0206655701
www.peekwatersport.nl

Omschrijving
Met een 52 PK Vetus 4 cilinder Turbo dieselmotor, Kunst teak
vloer met lijfhout, volledig verlijmd en rondom afgekit, Kunst teak
op motorkist, Kunst teak op opstapjes, Kunst teak op het
zwemplateau, Kunst teak op het potdeksel, Boegschroef met
joystick schakelaar, Koellade voorin de sloep ingebouwd in rvs
frame, Zwaluwnesten met RVS afwerking, Grotere brandstoftank
70 i.pl.v.. 42 L, RVS handgreep op stuurconsole, Rvs zwemtrap
geïntrigeerd in zwemplateau, Rvs beschermstrip rondom
zwemplateau, Rvs handgreep op achterspiegel, Rvs bekerhouder
(dubbel) op stuurconsole, Rvs bekerhouders in opstap (4x), JBL
radio/MP3 speler met bluetooth en 4 speakers, Meerprijs

afwijkende kleur, Navigatieverlichting (rood/groen in de boeg) en
heklicht, Speciale stoffering, Hoes voor buiskap, LED
kuipverlichting (4stuks), 12 volt en USB aansluiting, Luxe losse
klokken (5) op stuurconsole toeren/urenteller, volt-en
brandstofmeter, oliedruk en temperatuurmeter... Meerdere
modellen in de showroom te zien en inruil mogelijk ! Direct
kontakt opnemen voor een leuke aanbieding ? *Eventueel een
ligplaats in onze Jachthaven in Amsterdam beschikbaar.

Basisinformatie
Merk :

Antaris Sixty 6 (nieuw)

Lengte (m) :

6.60

Breedte (m) :

2.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

59.800,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

Amsterdam Peek

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Vetus 52 Pk 4 Cilinder

Branstofsoort :

Diesel

Volledige Omschrijving
Met een 52 PK Vetus 4 cilinder Turbo dieselmotor,
Kunst teak vloer met lijfhout, volledig verlijmd en
rondom afgekit, Kunst teak op motorkist, Kunst teak op
opstapjes, Kunst teak op het zwemplateau, Kunst teak
op het potdeksel, Boegschroef met joystick schakelaar,
Koellade voorin de sloep ingebouwd in rvs frame,
Zwaluwnesten met RVS afwerking, Grotere
brandstoftank 70 i.pl.v.. 42 L, RVS handgreep op
stuurconsole, Rvs zwemtrap geÃ¯ntrigeerd in
zwemplateau, Rvs beschermstrip rondom zwemplateau,
Rvs handgreep op achterspiegel, Rvs bekerhouder
(dubbel) op stuurconsole, Rvs bekerhouders in opstap
(4x), JBL radio/MP3 speler met bluetooth en 4 speakers,
Meerprijs afwijkende kleur, Navigatieverlichting
(rood/groen in de boeg) en heklicht, Speciale stoffering,
Hoes voor buiskap, LED kuipverlichting (4stuks), 12 volt
en USB aansluiting, Luxe losse klokken (5) op
stuurconsole toeren/urenteller, volt-en brandstofmeter,
oliedruk en temperatuurmeter... Meerdere modellen in
de showroom te zien en inruil mogelijk ! Direct kontakt
opnemen voor een leuke aanbieding ? *Eventueel een
ligplaats in onze Jachthaven in Amsterdam

