€ 999,-

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

HonWave
€ 999,2.4 m
1.54 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Outboard Shop Rotterdam
Sluisjesdijk 34
3087 AH Rotterdam
0104256143
www.outboardshop.nl

Omschrijving
De T24 Honwave is het meest compacte model uit de Honwave
Airdeck serie. Door het handzame formaat ideaal te gebruiken als
bijboot en perfect voor kinderen. De rubberboot kan in zijn geheel
opgevouwen worden. Voorzien van opblaasbare kiel, zodat je een
V-romp krijgt, hierdoor &lsquo;snijdt&rsquo; de T24 nog beter
door het water wat de vaareigenschappen ten goede komt.
Airdecks worden veel gebruikt achter zeilboten, motorjachten en
voor vakanties vanwege het lage gewicht. De T24 is uit te voeren
met maximaal een 6 pk motor. Met een Honwave kies je voor
kwaliteit
en
betrouwbaarheid.
Standaard
3
jaar
garantie.KenmerkenMateriaal: drijver PVCMateriaal bodemdelen:

Air V-bodemGarantie: 3 jaarMax. personen: 3Max. totaalgewicht:
400 kg. Standaard uitrustingGrijplijnen rond boot ?Zitbank met
peddels ?Voetpomp ?Handige draagtas ? Sleepoog ?Prijs is incl
btw zonder motorCombinatie met;2.3 pk = &euro;1.850 incl. btw4
pk = &euro;2.150,- incl. btw5 pk = &euro;2.250,- incl. btw6 pk =
&euro;2.400,- incl. btw

Basisinformatie
Merk :

Honwave

Type :

T24-ie2

Lengte (m) :

2.40

Breedte (m) :

1.54

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2021

Prijs :

999,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
De T24 Honwave is het meest compacte model uit de
Honwave Airdeck serie. Door het handzame formaat
ideaal te gebruiken als bijboot en perfect voor kinderen.
De rubberboot kan in zijn geheel opgevouwen worden.
Voorzien van opblaasbare kiel, zodat je een V-romp
krijgt, hierdoor â€˜snijdtâ€™ de T24 nog beter door het
water wat de vaareigenschappen ten goede komt.
Airdecks worden veel gebruikt achter zeilboten,
motorjachten en voor vakanties vanwege het lage
gewicht. De T24 is uit te voeren met maximaal een 6 pk
motor. Met een Honwave kies je voor kwaliteit en
betrouwbaarheid. Standaard 3 jaar
garantie.KenmerkenMateriaal: drijver PVCMateriaal
bodemdelen: Air V-bodemGarantie: 3 jaarMax.
personen: 3Max. totaalgewicht: 400 kg. Standaard
uitrustingGrijplijnen rond boot âœ“Zitbank met peddels
âœ“Voetpomp âœ“Handige draagtas âœ“ Sleepoog
âœ“Prijs is incl btw zonder motorCombinatie met;2.3 pk
= â‚¬1.850 incl. btw4 pk = â‚¬2.150,- incl. btw5 pk =
â‚¬2.250,- incl. btw6 pk = â‚¬2.400,- incl.

