€ 199.000,-

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

Cobalt
€ 199.000,10.6 m
3.23 m
Polyester
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Tendercenter B.V.
Vuurtorenweg 18
8531 HJ LEMMER
0514534544
www.tendercenter.nl

Omschrijving
In nieuwstaat verkerende Cobalt 323, 2012, met 2x VW 3.0TDI,
265 pk, DIESEL motoren en Bravo III aandrijving. Dit is een van de
meest complete en unieke uitvoeringen ooit geleverd.
Voorzien van: Flexteek in de kuip en op het zwemplatform, RVS
radar/ski beugel met bimini en verlengde bimini, RVS boegrailing,
RVS voetpaneel bij de bestuurder, RVS fenderclips, RVS
vlaggenmast, walaansluiting met acculader, boiler, buiten douche,
RVS windscherm, complete cabrioletkap, vacuum toilet, douche,
kookplaat, koelkast, magnetron, GPS kaartplotter (groot scherm),
kompas, houten tafel, electrisch ankerlier met RVS anker, RVS
boegschijnwerpers, boegschroef, hekschroef, anti fouling,

hydraulische trimvlakken, kuipkleed, ?snel? dekkleed, zonnekussen
op het voordek, vulkussen om in salon een bed te maken. Kortom
een fantastische boot met 2 diesels. Boot heeft een geweldig
acceleratie vermogen en is sneller in planee dan een benzine
uitvoering en het brandstof gebruik is fantastisch ! Nieuw prijs van
deze boot is +/- 390.000,00 !
Winter 2019 is de boot voorzien van een hekschoef !
IN PRIJS VERLAAGD !!
Reken financiering uit!

Basisinformatie
Merknaam :

Cobalt

Model :

323

Lengte (meters) :

10.60

Breedte (meters) :

3.23

Diepgang (m) :

0.95

Algemene staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

199.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Materiaal Romp :

Polyester

Type Romp :

V-bodem

Kilogram :

6

Thuishaven :

Lemmer

Land thuishaven :

NL

Motor
Merk :

Vw/mercruiser

Vermogen in PK :

265

Aandrijving :

Bravo Iii

Aantal motoren :

2

Soort brandstof :

Diesel

Cilinderaantal :

6

Motoruren :

180

Inhoud brandstoftank (liters) :

700

Interieur
Aantal hutten :

2

Volledige Omschrijving
In nieuwstaat verkerende Cobalt 323, 2012, met 2x VW
3.0TDI, 265 pk, DIESEL motoren en Bravo III
aandrijving. Dit is een van de meest complete en unieke
uitvoeringen ooit geleverd.
Voorzien van: Flexteek in de kuip en op het
zwemplatform, RVS radar/ski beugel met bimini en
verlengde bimini, RVS boegrailing, RVS voetpaneel bij
de bestuurder, RVS fenderclips, RVS vlaggenmast,
walaansluiting met acculader, boiler, buiten douche,
RVS windscherm, complete cabrioletkap, vacuum toilet,
douche, kookplaat, koelkast, magnetron, GPS
kaartplotter (groot scherm), kompas, houten tafel,
electrisch ankerlier met RVS anker, RVS
boegschijnwerpers, boegschroef, hekschroef, anti
fouling, hydraulische trimvlakken, kuipkleed,
â€œsnelâ€• dekkleed, zonnekussen op het voordek,
vulkussen om in salon een bed te maken. Kortom een
fantastische boot met 2 diesels. Boot heeft een
geweldig acceleratie vermogen en is sneller in planee
dan een benzine uitvoering en het brandstof gebruik is
fantastisch ! Nieuw prijs van deze boot is +/390.000,00 !
Winter 2019 is de boot voorzien van een hekschoef !
IN PRIJS VERLAAGD !!
Reken financiering

