€ 70.000,-

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

Saver
€ 70.000,7.75 m
2.55 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Basisinformatie
Merk :

Saver

Type :

750 Walk Around 2x 175 Pk

Lengte (m) :

7.75

Breedte (m) :

2.55

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

70.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

V-bodem

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Kilo :

1500

Haven :

Rotterdam

Postcode haven :

3087AH

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Mercury

Type :

Verado

Bouwjaar motor :

2017

Soort motor :

Buitenboordmotor

PK vermogen :

175

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Benzine

Inhoud brandstoftank (liters) :

270

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Navigatielichten :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :

Interieur
Aantal kooien :

4

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
Koelkast :
Audio :

Uitrusting
Aanhanger :

Nee

Zwemtrap :

Rvs

Acculader :

Veiligheid
Bielspomp :
Brandblusser :

Volledige Omschrijving
Bent u op zoek naar de stoerste boot op het water, slaap mogelijkheden, full option boot.? Dan bent u bij deze schitterende
Saver 750 WA aan het goede adres. Aangedreven door 2x Mercury 175 pk Verado demo modellen.De boot bevat het
volgende;
Afdekzeil console
Romp in kleur
Romp baan in kleur
Koelkast
220 volt walstroom
Stereo installatie
Zwemplateua in teak
RVS zwemtrap
Teak op dek
RVS navigatie bar met voor en achter biminitop
Hydraulische besturing met draaibare stuurkop
Elektrische anker winch
Elektrisch toilet
Compleet kussen set
Dashboard schakelpaneel
Navigatie verlichting
Kompas
Elektrische bilge systeem
Brandstof tank 270 liter
Hoorn
Water tank 70 liter
Wasbak
2x Mercury Verado 175
Active trim
Antidiefstalsysteem
GPS systeem
Vesselvieuw
Meterset
Zonnedek achter Het gebruik van nieuwe stijlen en lijnen in deze Walk Around zowel in de hull en opmaak, karaktiseren
deze boot. Op het achterdek bevind zich een U vormige bank met tafel waarop u makkelijk met het hele gezin kan luchen,
ook kan de bank worden omgezet in een zonnedek. Tevens is er op de boeg boven de slaapcabine ook een zonnedek te
vinden. De bank bij het console bevat een gootsteen met ingevouwde koelkast en gasforhuis. Het console heeft omhullende
vormen met een zeer sterke en beschermde voorruit. Als u in de cabine de hut betreed heeft u een modulaire eethoek met
een tweepersoonsbed, maar ook een afgesloten toilet in een aparte ruimte. Grote patrijspoorten maken de heldere
dagomgeving waarbij deze â€˜s nachts verduisterd kunnen worden met speciale gordijnen.
Achter de boot zijn twee platforms te vinden die uitsteken naar de motoren. De spiegel kan totaal twee

Volledige Omschrijving
buitenboordmotoren aan van elk 175 pk.
Door gebruik van teak hout in de cockpit en op de zwemplateuaâ€™s wordt het comfor vergroot en het uiterlijk verfraaid.
Outboardshop is exclusief dealer van Saver voor Nederland, BelgiÃ« en Luxemburg. Saver levert via Outboardshop alle
modellen in verschillende uitvoeringen.
Op www.saverboat.nl kan alle informatie gevonden worden.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op via

