BENETEAU ANTARES 6 -2021

Finansiering Wasa Kredit
från 3.542 kr/mån
20 % 119.800 kr kontant
Avbetalning 180 mån
Ränta 3,99 %

-

TEKNISK INFORMATION:
Årsmodell:

PRISINFORMATION:
2021

Båt -2021 och Motor -2021

Längd:

6,50 m

Beneteau Antares 6 / Mercury F115EXLPT EFI | Pris 621.700 kr | Nu 599.000 kr

Bredd:

2,43 m

Standardutrustning:

Vikt:

1320 kg

Bordfäste i cockpit (för invändigt bord) -Skjutbart sidofönster, babord Vindrutetorkare BB (SB std) + vindrutespolningssystem -Förarstol med fotstöd -

Antal personer:

6 pers

2st Spöhållare -Dryckeshållare -Bord -Gardiner -Däckslucka främre kabin

Effektintervall:

115 hk

Toalett: -Marine toalett med septitank -Vattensystem: Vattentank 50L med
Pentrypump manuell

-Antares 6 från BENETAU är den första båten i serien.
Den här senaste versionen av Antares 6 har en modern och tidlös profil samtidigt som hon behåller alla de egenskaper som
gjort
Antares serien till en succé de senaste 40 åren.
Hon är den perfekta motorbåten för utflykter, fisketurer och upptäcktsfärder i skärgården.
Antares 6 har den senaste skrovdesignen för utombordsbåtar vilket gör henne märkbart stabil och ett nöje att köra och
manövrera både i hamn och till sjöss.
BENETEAU´s mål med designen av den här motorbåten var att ni skall kunna vara upp till 6 personer ombord utan att känna
er inträngda.
Det har de löst genom att arbeta med ett fantastiskt ljusinsläpp som skapar en otrolig känsla av volym i interiören.
När ni kliver ombord på Antares 6 så infinner sig genast känslan av komfort och säkerhet.
Hon är den perfekta båten för att upptäcka alla de härligheter som vår skärgård erbjuder!

TILLBEHÖR:
Garmin Echomap 92sv med givare Uhd Gt54 / Montering 3.500 kr Pris: 14.599 kr
Sjökort BlueChart G3 Vision Pris: 1.899 kr
Låspkt klass 3 ( Motorlås, Kättning 2,5 inklusive lås ) Pris: 2.660 kr
Stöldskyddsmärkning motor Securmark Pris: 2.190 kr
Båtupptagningsvagn Brenderup ST242000TB SRX Pris: 41.490 kr
Båttrailer Brenderup 262500TB SRX Pris: 75.390 kr
Förtöjningspkt ( Ankare med lina,fendrar,för/akter tamp,paddel/båtshake )Pris: 2.890 kr

