€ 64.950,-

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

Beneteau
€ 64.950,7.1 m
2.73 m
Polyester
2017

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Serry Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d
1231 LX Loosdrecht
0355823404
www.serry.com

Omschrijving
Nieuwe demo Beneteau Flyer 7.7 SUNdeck met Suzuki 250 PKDe
Beneteau Flyer 7.7 SUNdeck heeft alles wat u zich kan wensen.
Sportiviteit, comfort en veel ruimte en een AirStep romp. Met de
krachtige Suzuki 250 pk motor planeert U met de Sundeck 7.7 in
no time over het water. Door het ruime zonnedek aan de voor- en
achterzijde komt u geen ruimte te kort om lekker te relaxen of van
de zon te genieten. Het schip beschikt over een slaapruimte voor 2
personen welke omgebouwd kan worden tot een ?huiskamer?.
Een perfecte boot voor weekendjes weg, vakantie en sportiviteit.
Met haar tweede generatie AirStep romp is dit een zeer
zeewaardige boot.

Nu met een heel aantrekkelijke korting van ruim ? 17.500,=.
U bent welkom voor een bezichtiging.
AlgemeenOverig: - Elektrische ankerlier
- Ankerpakket
- Groot zonnedek met kussens2
- Hoten Kuiptafel
- Zwemtrap
- Fusion

Basisinformatie
Merk :

Beneteau

Type :

Flyer 7.7 Sundeck

Lengte (m) :

7.10

Breedte (m) :

2.73

Diepgang (m) :

0.60

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2017

Prijs :

64.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Hoogte (m) :

1.91

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Interieur
Aantal kooien :

2

Volledige Omschrijving
Nieuwe demo Beneteau Flyer 7.7 SUNdeck met Suzuki
250 PK
De Beneteau Flyer 7.7 SUNdeck heeft alles wat u zich
kan wensen. Sportiviteit, comfort en veel ruimte en een
AirStep romp. Met de krachtige Suzuki 250 pk motor
planeert U met de Sundeck 7.7 in no time over het
water. Door het ruime zonnedek aan de voor- en
achterzijde komt u geen ruimte te kort om lekker te
relaxen of van de zon te genieten. Het schip beschikt
over een slaapruimte voor 2 personen welke
omgebouwd kan worden tot een â€•huiskamerâ€•. Een
perfecte boot voor weekendjes weg, vakantie en
sportiviteit. Met haar tweede generatie AirStep romp is
dit een zeer zeewaardige boot.Â
Nu met een heel aantrekkelijke korting van ruim â‚¬
17.500,=.
U bent welkom voor een bezichtiging.

Algemeen
Overig: - Elektrische ankerlier
- Ankerpakket
- Groot zonnedek met kussens2
- Hoten Kuiptafel
- Zwemtrap
- Fusion
- Speakers 2 x 50W
- Wegklapbare kuipbakjes
- Extra rugleuningÂ kuipbank
- Witte afdekhoes kuipbank
- Wakeboard paal
- Walstroom aansluitingÂ
- Acculader
- Led verlchting in kuip
- koelkast 42 liter
- Toilet met vuilwatertank
- Met hout belgde kuipvloer
- Navigatieverlichting
- fenders en

