€ 269.000,-

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

Tryvia
€ 269.000,15 m
4.3 m
Staal
2002

Omschrijving
Als nieuw, zwaar en solide gebouwd motorjacht, Zeer geschikt
voor grote lange tochten door Europa inclusief Frankrijk. Refit
2011, (int/exterieur) technisch 100%. Uitgerust voor bewoning
met dubbel glas en centrale verwarming. De specificaties zijn
volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Like new, heavy and solid built
yacht, great for long trips through Europe including France . Refit
in 2011: ( int / exterior ) technically 100 %. Suitable for living on
board with double glass and central heating. Trade in is possible.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from this.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Basisinformatie
Merk :

Tryvia

Type :

1500 Ok

Lengte (m) :

15.00

Breedte (m) :

4.30

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

269.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Multi Knikspant

Tonnage (kg) :

24000

Hoogte (m) :

3.2

Haven :

Niet In Verkoophaven

Land haven :

NL

Motor
Merk :

Iveco 210 Pk.

Aantal motoren :

1

Uren :

1100

Kruissnelheid :

9

Inhoud brandstoftank (liters) :

1

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Als nieuw, zwaar en solide gebouwd motorjacht, Zeer geschikt voor grote lange tochten door Europa inclusief Frankrijk. Refit
2011, (int/exterieur) technisch 100%. Uitgerust voor bewoning met dubbel glas en centrale verwarming. De specificaties zijn
volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Like new, heavy and solid built
yacht, great for long trips through Europe including France . Refit in 2011: ( int / exterior ) technically 100 %. Suitable for
living on board with double glass and central heating. Trade in is possible. The specifications are provided by the owner
and/or manufacturer, no rights can be derived from

