Princess 56

Pris: EUR 945.000

Mycket gott skick

Byggd: 2015
Skrovmaterial: GRP
Längd: 17,53 m
Bredd: 4,76 m
Djupgående: 1,29 m
Deplacement: 24600 kg
Hemmahamn: Jylland, Danmark
Motortyp: Volvo D13 2 x 800 hp
(215 motortimmar)
Salonger: 1
Hytter: 3 + crew
Bäddar: 6
Toaletter: 2
Duschar: 2

En väldigt fin inredd båt med ett fantastiskt ljusinsläpp. Stor höja/sänka badplattform och med lätt tillgång till akterdäck. Stor salong med u-formad soffa.
Båten har en stor owners cabin med ensuite badrum, och utöver detta finns det
en förarhytt med dubbelsäng samt en sidohytt med 2 enkelsängar och ytterligare
ett badrum för dessa två hytter.
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Utrustning:
• Motor: Volvo D13 2 x 800 hp, med en crusing fart på 27 knop
• Raymarine Hybrid touch 12 tum GPS navigation med kartplotter samt på flybridge (från 2020)
• Raymarine 4kw radar
• Raymarine ekolod och autopilot
• Landström
• Automatisk batteriladdning
• 11 kw generator
• Justerbar bogpropellor och akterpropellor
• Elektriskt ankarspel
• Elektriskt växelspak
• Elektriska toaletter
• Elektriskt tömning av septiktank
• Elektriska sökarljus
• Elektriskt spel till akterförtöjning
• Elektriska fönster vid förarplats
• Tvättmaskin och torktumlare
• Harman Kardon musiksystem med BlueRay och Bluetooth samt KEF högtalare
kopplade till en stor LED TV i salongen som elektroniskt åker upp och ner vid
användning. Samma uppsättning i owner's cabin.
• 3 st termostat styrda oljebrännare
• 64000 BTU luftkonditionering med separat termostat
• Kylskåp med frys, keramisk kokplatta, diskmaskin, extra kylskåp i salongen,
ismaskin
För mer information eller för att boka in en visning, vänligen kontakta mäklare
John Leonard.
John Leonard
Mobil +46705367399
Office +4642144050
leonard@navark.se
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