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

Monterey
€ p.o.a.
8.84 m
2.8 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Poly-Al Boats
Kortrijksesteenweg 60-62
9800 Deinze
0032 9 386 31 00
www.polyalboats.be

Omschrijving
www.polyalboats.beemail: info@polyalboats.be
Strakke lijnen, krachtige prestaties en luxueuze accommodaties
wachten op u aan boord van de 295SY. Dit sportjacht is de droom
van een kapitein met zijn fraai ontworpen en intelligent ingerichte
stuurstand, terwijl een ruime kuip met royale zitplaatsen de
passagiers de perfecte ruimte biedt om te genieten van het weer
of om vanuit elke hoek te genieten van het uitzicht. Perfect
ontworpen kajuitstappen brengen u naar benedendeks waar u een
comfortabel bed, een intieme eethoek en een volledig uitgeruste
kombuis vindt, wat de perfecte plek is voor een romantisch
uitje.Aarzell niet om ons te contacteren als u verdere vragen heeft
of meer info wenst over deze boot.tel: +329 386 31 00website:

Basisinformatie
Merknaam :

Monterey

Model :

295sy

Lengte (meters) :

8.84

Breedte (meters) :

2.80

Algemene staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2021

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Materiaal Romp :

Polyester

Type Romp :

Multi Knikspant

Stuurwiel of helmstok :

Stuurwiel

Kilogram :

3719

Thuishaven :

Deinze

Postcode thuishaven :

9800

Land thuishaven :

BE

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercruiser

Type :

6.2l V8 350pk

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

350

Aandrijving :

Duoprop

Aantal motoren :
Aantal identiekeDynamo
motoren: :
Temperatuurmeter
:
Oliedrukmeter :

1

Soort brandstof :

Benzine

Cilinderaantal :

8

Motorinhoud :

62l

Inhoud brandstoftank (liters) :

340

1

Boegschroef :
Aantal accu's :

2

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Voltmeter :
Digitale/Analoge meter :

Interieur
Stahoogte (m) :

205m

Aantal slaapplaatsen :

4

Kussens :
Dekbekleding :

Polyester

Douche binnen :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Matrassen :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Vuilwatertank :
Vuilwatertank afvoerpomp :
Magnetron :
Type interieur :
Tafel :

Modern, Licht

Exterieur
Hardtop :
Zeerailing :

Uitrusting
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Walstroom aansluiting :
Trimflaps :
Cabriokap :
Dekzeil :
Kraan :
Kuiptafel :
Zonnedek :

Veiligheid
Brandblusser :
Bilgepomp :
Waterdichte deur :

Volledige Omschrijving
Strakke lijnen, krachtige prestaties en luxueuze accommodaties wachten op u aan boord van de 295SY. Dit
sportjacht is de droom van een kapitein met zijn fraai ontworpen en intelligent ingerichte stuurstand, terwijl
een ruime kuip met royale zitplaatsen de passagiers de perfecte ruimte biedt om te genieten van het weer of
om vanuit elke hoek te genieten van het uitzicht. Perfect ontworpen kajuitstappen brengen u naar
benedendeks waar u een comfortabel bed, een intieme eethoek en een volledig uitgeruste kombuis vindt,
wat de perfecte plek is voor een romantisch uitje.Aarzell niet om ons te contacteren als u verdere vragen
heeft of meer info wenst over deze boot.tel: +329 386 31 00website: www.polyalboats.beemail:

