€ 38.260,-

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

Quicksilver
€ 38.260,6.5 m
2.55 m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
0113227383
www.beekmanboten.nl

Omschrijving
De Quicksilver 675 Activ Open is uniek in zijn segment. Naast de
geweldige vaareigenschappen beschikt deze boot over bijzonder
veel zit- en opbergruimte. Niet in de laatste plaats door de cabine
onder het console. Daarnaast heeft deze boot een zeer fraai
design en alles in huis om te relaxen op het water. Bijvoorbeeld
het optionele zonnedek in de punt.
Standaard is dit model voorzien van onder andere:
* Boegroller
* Hengelsteunen
* In hoogte verstelbaar stuur
* 12 volt plug

* Twee flip-up kuipstoelen
* Comfortabele achterbank met doorgang om gemakkelijk aan
boord te komen
* Elektrische bilgepomp
* Zeer breed console
* Veel opbergruimte in console, toegang van deze cabine middels
een schuifdeur
* RVS boegreling

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

675 Activ Open

Lengte (m) :

6.50

Breedte (m) :

2.55

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

38.260,-

Specificaties
Haven :

At Sales Office

Land haven :

NL

Volledige Omschrijving
De Quicksilver 675 Activ Open is uniek in zijn segment.
Naast de geweldige vaareigenschappen beschikt deze
boot over bijzonder veel zit- en opbergruimte. Niet in
de laatste plaats door de cabine onder het console.
Daarnaast heeft deze boot een zeer fraai design en alles
in huis om te relaxen op het water. Bijvoorbeeld het
optionele zonnedek in de punt.
Standaard is dit model voorzien van onder andere:
* Boegroller
* Hengelsteunen
* In hoogte verstelbaar stuur
* 12 volt plug
* Twee flip-up kuipstoelen
* Comfortabele achterbank met doorgang om
gemakkelijk aan boord te komen
* Elektrische bilgepomp
* Zeer breed console
* Veel opbergruimte in console, toegang van deze
cabine middels een schuifdeur
* RVS boegreling
* Let op: De vanaf prijs is een setprijs voor een
standaard boot met motor, zonder extra opties, zonder
vrachtkosten en zonder montage en afleveringskosten,
wij maken graag een passende offerte voor u. Uiteraard
is een zwaardere (of lichtere) motor ook

