€ 119.000,-

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

Bavaria
€ 119.000,15.57 m
4.65 m
Polyester
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Nice Bavaria 50 C vanaf 2012 met 5 hutten en 3 koppenGoed
onderhouden Bavaria 50 Cruiser uit 2012 met 5 hutten, 10+1
slaapplaatsen en 3 koppen.
We kunnen haar aanbieden voor een fantastische prijs van
119.000 Euro plus BTW. Ze vaart onder Kroatische vlag.
Deze boot was zeer goed maintaiend van buiten naar binnen. Het
heeft boegschroef, verwarming, magnetron, elektrische koelkast
etc.
Vergelijk dit niet met een gemiddeld ex-charterjacht, want het
onderhoud aan deze boot is uitstekend.
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, ruim en goed onderhouden
jacht?
Bel of mail ons voor meer informatie of het maken van een
afspraak in Zadar (Kroatië).

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

50 Cruiser

Lengte (m) :

15.57

Breedte (m) :

4.65

Diepgang (m) :

2.30

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

119.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Dalmatia (hr)

Land haven :

HR

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

PK vermogen :

70

Branstofsoort :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

300

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal kooien :

10

Aantal cabines :

Voorkajuit Met Tweepersoonsbed, 2 Achterkajuiten Met Tweepersoonsbedden,

Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Nice Bavaria 50 C vanaf 2012 met 5 hutten en 3
koppen
Goed onderhouden Bavaria 50 Cruiser uit 2012 met 5
hutten, 10+1 slaapplaatsen en 3 koppen.
We kunnen haar aanbieden voor een fantastische prijs
van 119.000 Euro plus BTW. Ze vaart onder Kroatische
vlag.
Deze boot was zeer goed maintaiend van buiten naar
binnen. Het heeft boegschroef, verwarming, magnetron,
elektrische koelkast etc.
Vergelijk dit niet met een gemiddeld ex-charterjacht,
want het onderhoud aan deze boot is uitstekend.
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, ruim en goed
onderhouden jacht?
Bel of mail ons voor meer informatie of het maken van
een afspraak in Zadar (KroatiÃ«).
Uw jachtmakelaar is White Whale Croatia, +385 98 574
232 of croatia@WWY.nl.
Accommodatie
Verblijfsruimtes: U-vormige salonbank met houten tafel
en zitting
Hutten: voorkajuit met tweepersoonsbed, 2
achterkajuiten met tweepersoonsbedden, stapelbed aan
bakboord en 2 achterkajuiten
Tuigage
Genua:

