€ 66.750,-

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

Quicksilver
€ 66.750,7.88 m
2.55 m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Nieuwe Quicksilver 805 Cruiser. Deze Cruiser is waarschijnlijk de
meest praktisch ingedeelde en ruime boot in zijn klasse. Met een
zeer ruime cabine en midcabine en een fantastisch ingedeelde
cockpit.
De Quicksilver Activ 805 Cruiser heeft standaard o.a. de volgende
kenmerken:
* Ruime slaapplaats in de cabine
* Ruime slaapplaats in de midcabine
* Veel lichtdoorlaat door middel van de grote cabineramen
* Afsluitbaar toilet
* RVS boegreling

* Windscherm van gehard veiligheidsglas
* Volledig instrumentarium
* Luxe kuipstoel
* Dubbele bijrijdersbank
* Gezellige rondzit met tafel
* Rugleuning die eenvoudig is neer te klappen tot een riant
zonnedek
* Groot zwemplateau met zwemtrap

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

805 Activ Cruiser

Lengte (m) :

7.88

Breedte (m) :

2.55

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

66.750,-

Specificaties
Haven :

At Sales Office

Land haven :

NL

Volledige Omschrijving
Nieuwe Quicksilver 805 Cruiser. Deze Cruiser is
waarschijnlijk de meest praktisch ingedeelde en ruime
boot in zijn klasse. Met een zeer ruime cabine en
midcabine en een fantastisch ingedeelde cockpit.
De Quicksilver Activ 805 Cruiser heeft standaard o.a.
de volgende kenmerken:
* Ruime slaapplaats in de cabine
* Ruime slaapplaats in de midcabine
* Veel lichtdoorlaat door middel van de grote
cabineramen
* Afsluitbaar toilet
* RVS boegreling
* Windscherm van gehard veiligheidsglas
* Volledig instrumentarium
* Luxe kuipstoel
* Dubbele bijrijdersbank
* Gezellige rondzit met tafel
* Rugleuning die eenvoudig is neer te klappen tot een
riant zonnedek
* Groot zwemplateau met zwemtrap
* Geschikt voor 1 of 2 motoren
* Brandstoftank inbouw a 280 liter
* 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

