€ 270.000,-

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

Sealine
€ 270.000,14.1 m
4.48 m
Polyester
2010

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Croatia
D- Marin Dalmacija, Pier 3
23206 SukoÅ¡an
+385 98 574 232
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Goed onderhouden Sealine F46 uit 2010 met 2 hutten en 4+2
slaapplaatsen.Sealine F46 is een ruim en luxe motorjacht, gemaakt
voor veilig en aangenaam varen. Het heeft 2 tweepersoonshutten
en 2 koppen met doucheruimte.
Wij kunnen dit jacht aanbieden voor een superprijs van 250.000
Euro BTW betaald. Het is volledig uitgerust met, generator,
koelkast, airconditioning, ijsmaker, magnetron enz.
Alle foto's zijn door ons genomen en tonen de werkelijke toestand.
We hebben dit jacht zeer grondig geïnspecteerd, vraag ons indien

nodig om meer informatie. Bent u op zoek naar een comfortabel,
volledig uitgerust, ruim en goed onderhouden jacht?
Dit is een elegant, comfortabel motorjacht voor u, uw familie en
vrienden. Het kan worden gebruikt voor korte en lange ritten
vanwege de breedte, hoogte en indeling. Bel of mail ons voor
meer informatie of het maken van een afspraak in Zadar (Kroatië).
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574232 of
croatia@WWY.nl.

Basisinformatie
Merk :

Sealine

Type :

F 46

Lengte (m) :

14.10

Breedte (m) :

4.48

Diepgang (m) :

1.23

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2010

Prijs :

270.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Dalmatia (hr)

Land haven :

HR

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Cummins Mercruiser Diesel Qsb 5

PK vermogen :

480

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

1500

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

Voorkajuit Met Aparte Douche En Toilet. Luxe Volbloed Mastercabine Met En-su

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

Miele Keramische Kookplaat

Veiligheid
Bielspomp :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :

Raymarine

GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Raymarine

Volledige Omschrijving
Goed onderhouden Sealine F46 uit 2010 met 2 hutten
en 4+2 slaapplaatsen.
Sealine F46 is een ruim en luxe motorjacht, gemaakt
voor veilig en aangenaam varen. Het heeft 2
tweepersoonshutten en 2 koppen met doucheruimte.
Wij kunnen dit jacht aanbieden voor een superprijs van
250.000 Euro BTW betaald. Het is volledig uitgerust
met, generator, koelkast, airconditioning, ijsmaker,
magnetron enz.
Alle foto's zijn door ons genomen en tonen de
werkelijke toestand. We hebben dit jacht zeer grondig
geÃ¯nspecteerd, vraag ons indien nodig om meer
informatie. Bent u op zoek naar een comfortabel,
volledig uitgerust, ruim en goed onderhouden jacht?
Dit is een elegant, comfortabel motorjacht voor u, uw
familie en vrienden. Het kan worden gebruikt voor
korte en lange ritten vanwege de breedte, hoogte en
indeling. Bel of mail ons voor meer informatie of het
maken van een afspraak in Zadar (KroatiÃ«). Uw
jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574232
of croatia@WWY.nl.

Motor, electra, water
Warm water: Elektrisch en motor warm water
Watertank & materiaal:

Algemeen
Besturing: Stuurwiel met navigatie-instrumenten in en
op de flybridge
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Meubels in notenhouten afwerking
met leer en linnenachtige stoffen met natuurlijke tinten
en accenten van pruim, limoengroen en chocoladebruin
Verblijfsruimtes: Grote gezellige flybridge, met
"C"-vormige zitzon en dubbele zitplaatsen bij het roer.
Hutten: Voorkajuit met aparte douche en toilet. Luxe
volbloed mastercabine met en-suite kraamdouche en
toilet.
Bad: 2 badkamers met rainmakersdouche
TV: 4 TV-schermen met DVD-speler
Kooktoestel & brandstof: Miele Keramische kookplaat
Overig: Icemaker

Volledige Omschrijving
Zwartwatertank met versnijderspomp
Navigatie en electronica
Overig: Raymarine C120 breedbeeld GPS/Plotter met 125 GPS-antenne
Raymarine C120 Breedbeeld GPS/Plotter-repeater naar flybridge
Raymarine-instrumentupgrade (2 x ST70 aan elk roer)
Raymarine-camerapakket (een achteraanzicht en machinekamer)
Raymarine HD-kleurradarsysteem
Skyhook & waypoint tracking
Log-speedometer
Uitrusting
Overig: Cockpit douche
Teakcockpit
Zijdelingse dekken
Aanvullende LED's op de zijdekken
Teak flybridge deck
Hydraulische passarelle
BBQ op

