SilverYacht 525 creme

€ € 11.250,00
SPECIFICATIES
Merk: SilverYacht
Type: 525
L O A: 5.25 m.

Breedte: 2.00 m.
Diepgang: 0.35 m.
Zwemtrap: ja

BESCHRIJVING

Silver Yacht 525 Creme
De moderne rondzit in deze sloep biedt het beste comfort in zijn klasse. Deze sloep is fraai afgewerkt met veel teakaccenten en er
is voldoende opbergruimte aanwezig. In de standaarduitvoering is de SilverYacht 525 reeds van alle gemakken voorzien, zo
beschikt deze sloep o.a. over navigatieverlichting en zelfs een toilet!

Deze SilverYacht 525 is voorzien van de volgende opties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Console met stuurwiel & chrome schakelhendel,
RVS railingen & kikkers,
Luxe zit- en rugkussens,
Diverse opbervakken / kastjes,
Handlenspomp,
Chemisch toilet,
Ankerbak, zelflozend,
Kabelaring,
RVS zwemtrap,
Navigatieverlichting in de boeg,
Uitneembaar toplicht,
Buiskap met achterzeil,
Teaklook vloer & opstappen,
RVS railingen & kikkers.

Wij kunnen de Silveryacht 525 leveren compleet met elektrische buitenboordmotor, of met een Suzuki buitenboordmotor (alle
mogelijkheden met afstandbediende motor). Hieronder een aantal voorbeelden van de mogelijkheden:

SilverYacht 525 creme
Setprijzen:
Elektrisch aangedreven uitvoering: (vaarklaar)
• SilverYacht 525 met Torqeedo Cruise 2.0RL en Zenith AGM 260Ah accupakket & lader: € 16.350,00
Uitvoering met Suzuki buitenboordmotor: (vaarklaar incl. accu, accubak, bekabeling etc.)
• SilverYacht 525 met Suzuki DF9.9BRL (injectie + elektr. start): € 15.250,00
• SilverYacht 525 met Suzuki DF15ARL (injectie + elektr. start): € 15.750,00
• SilverYacht 525 met Suzuki DF20ARL (injectie + elektr. start): € 16.150,00
Uiteraard zijn er ook ander combinaties mogelijk, informeer naar de mogelijkheden!

Alle genoemde prijzen zijn incl. 19% BTW. Levering af Heeg. Wijzigingen in prijzen, specificaties, materialen, uitrusting en zetfouten voorbehouden. Op al onze
transacties zijn de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij
ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.
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