€ 23.130,-

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

Stingray
€ 23.130,5.8 m
0.29 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Boatingworld Almere - Heba
DE STEIGER 92
1351 AH ALMERE
0365386380
www.boatingworldalmere.nl

Omschrijving
missen en zal veel u veel plezier op het water geven!
De 182SC Deck Boat - deze boot is niet alleen gewoon leuk om
mee te varen, maar het gaat ook bijna moeiteloos.
Doorgewinterde schippers en de eerste keer watersporters zullen
opmerken hoe gemakkelijk en leuk het met deze 182SC is,
wanneer ze het uit te proberen voor de eerste keer. Naast de fun
factor, heeft de 182SC veel berging en voldoende ruimte voor al
uw passagiers.Deze boot blijkt zeer functioneel met veel
zitplaatsen. Het achterschip is voorzien van wrap-around
zitplaatsen voor uw passagiers. Tegenover de captain's chair is een
naar achteren gerichte lounge, zodat uw co-captain een oogje in
het zeil kan houden op de wakeboarders. Deze boot wilt u niet

Basisinformatie
Merknaam :

Stingray

Model :

182 Sc Outboard

Lengte (meters) :

5.80

Breedte (meters) :

0.29

Algemene staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2018

Prijs :

23.130,-

BTW :

Specificaties
Materiaal Romp :

Polyester

Thuishaven :

Almere

Land thuishaven :

NL

Volledige Omschrijving
De 182SC Deck Boat - deze boot is niet alleen gewoon
leuk om mee te varen, maar het gaat ook bijna
moeiteloos. Doorgewinterde schippers en de eerste
keer watersporters zullen opmerken hoe gemakkelijk en
leuk het met deze 182SC is, wanneer ze het uit te
proberen voor de eerste keer. Naast de fun factor, heeft
de 182SC veel berging en voldoende ruimte voor al uw
passagiers.Deze boot blijkt zeer functioneel met veel
zitplaatsen. Het achterschip is voorzien van
wrap-around zitplaatsen voor uw passagiers. Tegenover
de captain's chair is een naar achteren gerichte lounge,
zodat uw co-captain een oogje in het zeil kan houden
op de wakeboarders. Deze boot wilt u niet missen en
zal veel u veel plezier op het water geven!

