€ 80.640,-

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

Quicksilver
€ 80.640,8.06 m
3m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Quicksilver heeft met dit model de lat nog hoger weten te leggen.
De Quicksilver Activ 875 Sundeck heeft een bijzonder veel ruimte
en comfort. Het riante zonnedek is perfect voor diegene die écht
willen relaxen op het water. Niet alleen het zonnedek, maar de
gehele boot is zeer ruim opgezet en biedt plaats aan wel 12
personen!
De Quicksilver Activ 875 is standaard voorzien van:
Een gezellige zitplaats aan de achterzijde van de boot, die kan
getransformeerd worden van een zit met banken en een tafel om
bijvoorbeeld te eten, naar een zonnebed met of zonder rugleuning

Onder de bestuurdersbank een keukenblok-unit. Het gasfornuis
en de kraan (zie opties) worden bruikbaar door de
bestuurdersbank naar voren te schuiven middels een rails
Een bestuurdersbank bestaande uit twee stoelen, waarvan de
bijrijdersstoel met armleuning
Handige en veilige opstap (zowel bb als sb) naar het voordek
Riant zonnedek aan de voorzijde

Basisinformatie
Merk :

Quicksilver

Type :

Activ 875 Sundeck

Lengte (m) :

8.06

Breedte (m) :

3.00

Staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

80.640,-

Voertuig Specificaties
Haven :

At Sales Office

Land haven :

NL

Volledige Omschrijving
Quicksilver heeft met dit model de lat nog hoger weten
te leggen. De Quicksilver Activ 875 Sundeck heeft een
bijzonder veel ruimte en comfort. Het riante zonnedek
is perfect voor diegene die Ã©cht willen relaxen op het
water. Niet alleen het zonnedek, maar de gehele boot is
zeer ruim opgezet en biedt plaats aan wel 12 personen!
De Quicksilver Activ 875 is standaard voorzien van:
Een gezellige zitplaats aan de achterzijde van de boot,
die kan getransformeerd worden van een zit met
banken en een tafel om bijvoorbeeld te eten, naar een
zonnebed met of zonder rugleuning
Onder de bestuurdersbank een keukenblok-unit. Het
gasfornuis en de kraan (zie opties) worden bruikbaar
door de bestuurdersbank naar voren te schuiven
middels een rails
Een bestuurdersbank bestaande uit twee stoelen,
waarvan de bijrijdersstoel met armleuning
Handige en veilige opstap (zowel bb als sb) naar het
voordek
Riant zonnedek aan de voorzijde
Let op: De vanaf prijs is een setprijs voor een standaard
Opklapbare rugleuning aan de voorzijde van het
boot met motor, zonder extra opties, zonder
console, zodat er een zonnebed onstaat
vrachtkosten en zonder
Volledig verzonken ankerluik en geÃ¯ntegreerde
ankerlier met afstandsbediening
Volledig instrumentarium
Navigatieverlichting
Groot rompraam aan weerszijden met patrijspoorten
RVS-Reling
Ventilatieluik/vluchtluik in het plafond

Zware RVS klampen

Slaapgelegenheid voor twee personen met
opslagmogelijkheden een zijraam

Ruime toegang tot de cabine met schuifdeur

Afsluitbaar toiletgedeelte met kraan en douche*

U-zitting in de cabine, te transformeren naar een
eetgelegenheid of een ligbed voor twee personen

Volledige Omschrijving
montage en afleveringskosten, wij maken graag een
passende offerte voor u. Uiteraard is een zwaardere (of
lichtere) motor ook mogelijk

