BENETEAU ANTARES 7 -2021

Finansiering Wasa Kredit
från 5.296:- kr/mån
20 % 179.160 kr kontant
Avbetalning 180 mån
Ränta 3,99 %

-

TEKNISK INFORMATION:
Årsmodell:

PRISINFORMATION:
2021

Båt -2021 och Motor -2021

Längd:

7,48 m

Beneteau Antares 7 / Mercury F150EXLPT EFI | Pris 895.800 kr

Bredd:

2,53 m

Standardutrustning:

Vikt:
Antal personer:
Effektintervall:

1651 kg
8 pers
130-175 hk

ESSENTIAL PAKET 2020: -Bordfäste i cockpit (för invändigt bord) -Skjutbart
sidofönster, babord -Vindrutetorkare BB (SB std) + vindrutespolningssystem Förarstol med fotstöd COMFORT PAKET 2020 -Kapell över sittbrunn -Bordfäste i
cockpit (för invändigt bord) -Skjutbart sidofönster, babord -Vindrutetorkare BB
(SB std) + vindrutespolningssystem -Förarstol med fotstöd -2st Spöhållare Dryckeshållare -Bord -Gardiner -Däckslucka främre kabin INTERIÖR VATTEN: Marine toalett med 64L septitank -VATTENSYSTEM: -DISKHO / HANDFAT / DUSCH
AKTERDÄCK FÖRTÖJNING: -Ankare med lina,fendrar,för/akter
tamp,paddel/båtshake

-Antares-serien som har funnits i över 40 år och har en design som är både modern och tidlös.Modellen är tillverkad för att
vara den perfekta fritidsbåten.
Skrovet är byggt på senaste generationens utombordsskrov och är otroligt stabilt och lättmanövrerat.Luftig och ljus hytt med
360 graders vy och skjutdörrar.
Uppfällbara sitt och köksytor ger stora ytor i hytten.Fyra personer kan övernatta i båten.Avskärmad marintoalett med
handfat är standard.I köket finner man spis, diskho och kylskåp. Akterns sittplatser med stuvfack konverteras enkelt till
soldäck precis bredvid de generösa badplattformarna vid sidan av motorn.
Trevlig och snygg familjebåt som föredrar sin båt mer ombonad. Stora sociala ytor för sällskapet!
Enkelheten till att förflytta sig snabbt mellan hamnar.

TILLBEHÖR:

-Garmin Echomap 92sv med givare Uhd Gt54 / Montering 3.500 krPris: 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 ST262500TB SRX Pris: 45.790 kr
Båttrailer Brenderup 263000TB SRX Pris: 83.190 kr

